TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 8000 - Maceió - AL

Documento de Oficialização da Demanda (DOD) nº 30 / 2018
Soluções de Tecnologia da Informação
1. Descrição da solução de Tecnologia da Informação:
Solução de conexão de dados, nominada de Backbone Secundário, entre o prédio sede
e os cartórios eleitorais e escritórios remotos de todo o Estado.
2. Necessidades, objetivos e justificativas:
No caso de Registro de Preços, apresentar justiﬁcativa ou enquadramento ao DECRETO Nº
7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013
Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de
contratações frequentes;
II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas
ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de
tarefa;
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para
atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível deﬁnir previamente o
quantitativo a ser demandado pela Administração.

Substituir a atual contratação o atual Contrato TRE/AL nº 40/2014 – Backbone
Secundário de comunicação de dados entre o prédio sede e os cartórios eleitorais e
escritórios remotos de todo o Estado.
3. Lista de requisitos:
Rede do tipo estrela com ponto central no prédio do TRE/AL;
Rede privada;
Sistema de Gerenciamento integrado à solução;
Velocidade mínima para cartórios 1 Mbps, sendo, regra geral, de no mínimo 2 Mbps.
4. Benefícios
alcançados):

esperados

(demonstrativo

de

resultados

a

serem

Continuidade dos serviços dos cartórios eleitorais e escritórios remotos que guardam
dependência de conectividade.
5. Integrante
contratação:

demandante

para

equipe

de

planejamento

da

Coordenador de Infraestrutura da STI
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6. Fonte do recurso orçamentário:
Proposta orçamentária do TRE/AL para o exercício 2019.
Despesas de Teleprocesssamento: 3390.39.58 - Item 01 - Memória de Cálculo
apresentada da ordem de R$ 865.660,67.
7. Metas do planejamento estratégico a serem alcançadas:
Item dos desafios do PE para o período de 2016-2021:
8. Melhoria da infraestrutura e governança de tecnologia da informação
Associado ao Indicador 19 e às iniciativas de Atualizar a infraestrutura de TI nos
cartórios eleitorais.
8. Expectativa de entrega:

Julho/2016 – Prazo limite para substituição do atual contrato consoante prazos de
ativação.
Resolução CNJ nº 182/2013 (destaques para o demandante):
Art. 3º São atribuições do Integrante Demandante deﬁnir, sempre que
possível e necessário, os requisitos:
I – de negócio, que independem de características tecnológicas, bem
como os aspectos funcionais da Solução de Tecnologia da Informação e
Comunicação, limitados àqueles indispensáveis ao atendimento das
necessidades reais do órgão;
Os serviços desenvolvidos nos cartórios eleitorais e escritórios remotos guardam
necessidade extrema de conectividade com as bases de dados e serviços
informatizados providos pelos equipamentos situados no prédio-sede.
II – de capacitação, que deﬁnem a necessidade de treinamento,
número de participantes, carga horária, materiais didáticos, entre
outros pertinentes;
Não há necessidade de capacitação, vez que o presente serviço será substitutivo de
serviço contratado.
III – legais, que deﬁnem as normas com as quais a Solução de
Tecnologia
da
Informação
e
Comunicação
deverá
estar
em
conformidade;
Não há, s.m.j., normas para a substituição pretendida além das regulam o próprio
procedimento licitatório.
IV – de manutenção, que independem de conﬁguração tecnológica e
que deﬁnem a necessidade de serviços complementares, tais como de
manutenção preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva da solução;
Não há necessidade de serviços complementares.
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V – temporais, que deﬁnem os prazos de entrega dos bens e/ou do
início e encerramento dos serviços a serem contratados;
O prazo de entrega tem como limite inicial julho/2016, sendo estimada a execução dos
serviços por 15 meses, sendo 03 para medidas de implantação inicial da a
complexidade e abrangência dos serviços e 12 de execução ordinária, renováveis por
iguais períodos nos moldes e limites da legislação.
VI – de segurança da informação, juntamente com o Integrante
Técnico; e
O tráfego passante deverá ser completamente isolado de qualquer outro, permitindo a
comunicação segura entre as unidades interconectadas.
VII – sociais, ambientais e culturais, que deﬁnem requisitos que a
solução deverá atender para estar em conformidade com os costumes,
os idiomas e o meio ambiente, entre outros pertinentes.
Não há demanda desta natureza
§ 1º O Integrante Demandante deverá apresentar justiﬁcativa quando
não for possível definir os requisitos exigidos neste artigo.
Suprido nos itens anteriores.
§ 2º Além dos requisitos exigidos nos incisos deste artigo, cabe ao
Integrante Demandante a coordenação dos trabalhos necessários para
a efetiva concretização da demanda de Solução de Tecnologia da
Informação e Comunicação.
Ciente.
Decreto nº 7.174/2010 (destaques para o demandante):
Art. 2º A aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação e
automação deverá ser precedida da elaboração de planejamento da
contratação, incluindo projeto básico ou termo de referência contendo
as especiﬁcações do objeto a ser contratado, vedando-se as
especificações que:
I - direcionem
específico;

ou

favoreçam

a

contratação

de

um

fornecedor

Não há, s.m.j., direcionamento ou favorecimento.
II - não representem a real demanda de desempenho do órgão ou
entidade; e
O serviço representa a real demanda de conectividade entre as unidades e o prédiosede para o desempenhos de suas atividades.
III - não explicitem métodos objetivos de mensuração do desempenho
dos bens e serviços de informática e automação.
Parágrafo único. Compete ao Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão expedir normas complementares sobre o processo de
contratação de bens e serviços de informática e automação.
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Os serviços de conexão serão monitorados pelas unidades instaladas nos cartórios
eleitorais e escritórios remotos e pela STI que na ocorrência de falhas realizarão
chamados e em prazos estabelecidods deverá estar reestabelecido. O não
cumprimento do prazo de restabelecimento dos serviços acarretará sanções e
penalidades.
Art. 3º Além dos requisitos dispostos na legislação vigente, nas
aquisições de bens de informática e automação, o instrumento
convocatório deverá conter, obrigatoriamente:
I - as normas e especiﬁcações técnicas a serem consideradas na
licitação;
No entender desta unidade técnica a exigência será suﬁcientemente atendida no Termo
de Referência.
II - as exigências, na fase de habilitação, de certiﬁcações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, que
atestem, conforme regulamentação especíﬁca, a adequação dos
seguintes requisitos:
a) segurança para o usuário e instalações;
b) compatibilidade eletromagnética; e
c) consumo de energia;
No entender desta unidade técnica a exigência não cabe à STI, devendo ser supridas
pelas linhas gerais do Edital no tocante à habilitação, conforme o caso e não se
aplicando no caso de software e licenciamentos, dada sua natureza intelectual.
III - exigência contratual de comprovação da origem dos bens
importados oferecidos pelos licitantes e da quitação dos tributos de
importação a eles referentes, que deve ser apresentada no momento
da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa; e
No entender desta unidade técnica a exigência não cabe à STI.
IV - as ferramentas de aferição de desempenho que serão utilizadas
pela administração para medir o desempenho dos bens ofertados,
quando for o caso.
No entender desta unidade técnica, a exigência não se aplica, pois os serviços em
questão não buscam diretamente o incremento de produtividade, apenas a
manutenção de condição para desempenho das atividades.
Maceió, 09 de dezembro de 2018.
Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Coordenador Substituto, em 09/12/2018, às 11:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0475121 e o código CRC 9F48C998.
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DESPACHO

Maceió, 11 de dezembro de 2018.

Senhor Diretor-Geral,
Solicito que Vossa Senhoria avalie o documento de
oﬁcialização da demanda (doc. SEI nº 0475121) apresentado
pela Coordenadoria de Infraestrutura e, se possível, autorize
o
desenvolvimento
das
providências
administrativas
subsequentes, a ﬁm de assegurar a manutenção da conexão
de dados entre este Tribunal e os Cartórios Eleitorais.
Nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,
indico o Coordenador de Infraestrutura, como integrante
demandante, e o Chefe da Seção de Suporte Operacional,
como integrante técnico.
Ressalto que os serviços estão previstos na
proposta orçamentária 2019, com o valor estimado de R$
865.660,67, segundo consta no DOD.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 11/12/2018, às 14:00, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0476204 e o código CRC E14BA0DF.
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DESPACHO

Maceió, 12 de dezembro de 2018.
Considerando a proposta de contratação de empresa
especializada para o fornecimento de solução de conexão de dados,
nominada de Backbone Secundário, entre o prédio sede e os cartórios
eleitorais e escritórios remotos de todo o Estado, consoante
Documento de Oﬁcialização de Demanda (0475121), determino o
encaminhamento do presente procedimento à Secretaria de
Administração para as providências de sua alçada, observando-se os
comandos insertos na Resolução-CNJ nº 182/2013.
Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, DiretorGeral, em 12/12/2018, às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0477496 e o código CRC 7D21E0E6.

0011213-69.2018.6.02.8000

Despacho GDG 0477496
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DESPACHO

Maceió, 14 de dezembro de 2018.
À Diretoria-Geral.
Senhor Diretor,
Em atenção ao Despacho GDG de evento nº 0477496 e de
acordo com o contido no Art. 12, § 7.º, inciso III, da Resolução CNJ
n.º 182/2013, indico a servidora Dayanne Góes Martins de Melo
Chaves, Assessora de Planejamento e Gestão do Gabinete da
Secretaria de Administração, para integrar, como representante
administrativo, a equipe de planejamento da contratação de que trata
o DOD de evento nº 0475121.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/12/2018, às 10:57, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0478504 e o código CRC 3C79BA0C.

0011213-69.2018.6.02.8000
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CONCLUSÃO

Maceió, 17 de dezembro de 2018.
Senhor Presidente,
Tendo em vista os pronunciamentos dos Secretários de
Tecnologia
da
Informação
(0476204) e de Administração
(0478504), e o Documento Oficial de Demanda (0475121), nos termos
da Resolução CNJ nº 182/2013, submeto à superior consideração de
Vossa Excelência a indicação, para composição da Comissão de
Planejamento a ﬁm de assegurar a manutenção da conexão de dados
entre este Tribunal e os Cartórios Eleitorais, como membros
representantes
das
unidades
demandante
e
técnica,
respectivamente, o Coordenador de Infraestrutura e o Chefe da
Seção de
Suporte
Operacional,
bem
como,
para
atuar
como
representante
administrativo, a servidora Dayanne Góes
Martins de Melo Chaves, Assessora de Planejamento e Gestão do
Gabinete da Secretaria de Administração.
Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, DiretorGeral, em 18/12/2018, às 14:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0479943 e o código CRC 743A61CC.
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0011213-69.2018.6.02.8000
: COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
: Aprovação. Comissão de Planejamento.

Decisão nº 4811 / 2018 - TRE-AL/PRE/GPRES
Acolho a sugestão do Senhor Diretor-Geral, constante no
evento SEI 0479943.
Isto posto, APROVO a composição da Comissão de
Planejamento a ﬁm de assegurar a manutenção da conexão de dados
entre este Tribunal e os Cartórios Eleitorais, conforme Documento de
Oﬁcialização de Demanda (0475121), nos termos da Resolução CNJ
nº 182/2013, cujos membros, representantes das unidades
demandante e técnica, serão, respectivamente, o Coordenador de
Infraestrutura e o Chefe da Seção de Suporte Operacional, e como
representante administrativo, a servidora Dayanne Góes Martins de
Melo Chaves, Assessora de Planejamento e Gestão do Gabinete da
Secretaria de Administração.
À Direção-Geral para elaboração e
necessário ato normativo e ciência aos servidores.

publicação

do

Desembargador JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES
Presidente
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES,
Presidente, em 26/12/2018, às 13:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0482531 e o código CRC 88EE8642.

0011213-69.2018.6.02.8000

0482531v2
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Publicador_DJE nº 20190003
Disponibilização: 08/01/2019
Publicação: 09/01/2019

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 503/2018 TRE-AL/PRE/DG/GDG
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

DE

CONSIDERANDO o contido no Processo Administrativo
SEI nº 0011213-69.2018.6.02.8000;
CONSIDERANDO a necessidade de padronização de
procedimentos para as contratações de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC), de maneira que haja previsibilidade com relação
ao planejamento, à execução e à gestão dos contratos ﬁrmados pelos
órgãos submetidos ao controle administrativo e ﬁnanceiro do CNJ,
nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,
RESOLVE:
Art. 1º Constituir Equipe de Planejamento para a
contratação de solução de conexão de dados, nominada de Backbone
Secundário, entre o prédio-sede, os cartórios eleitorais e escritórios
remotos de todo o Estado, de acordo com a descrição no documento
de oﬁcialização de demanda constante dos autos acima epigrafados,
que será composta pelo Sr. Coordenador de Infraestrutura, como
representante da unidade demandante, pelo Sr. Chefe da Seção de
Suporte Operacional, como representante da unidade técnica; e como
representante administrativa, a Sra. Assessora de Planejamento e
Gestão, do Gabinete da Secretaria da Administração.
Maceió, 27 de dezembro de 2018.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES,
Presidente, em 27/12/2018, às 13:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0483852 e o código CRC E95FB7FD.

0011213-69.2018.6.02.8000
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CERTIDÃO

Certiﬁco que a Portaria Presidência nº 503/2018 foi
publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em Alagoas
(DEJEAL) de nº 003, de 09/01/2019, às fls. 02/03.
Documento assinado eletronicamente por ÉRICA SANTOS BRAGA, Técnico Judiciário,
em 09/01/2019, às 14:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0486063 e o código CRC 238E80EB.

0011213-69.2018.6.02.8000
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DESPACHO

Maceió, 09 de janeiro de 2019.
Publicada a Portaria Presidência nº 503/2018 no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas - DEJEAL, nos termos da
Certidão 0486063, determino o encaminhamento do presente
procedimento à Secretaria de Administração e à STI para ciência aos
interessados e continuidade do feito.
Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, DiretorGeral, em 10/01/2019, às 15:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0486074 e o código CRC 30303E94.

0011213-69.2018.6.02.8000
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DESPACHO

Maceió, 10 de janeiro de 2019.

Aos Senhores Coordenador de Infraestrutura
e Chefe da Seção de Gerência de Infraestrutura para ciência
da Portaria 503/2018 (doc. nº 0483852).
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 10/01/2019, às 16:07, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0486698 e o código CRC 61522EE5.

0011213-69.2018.6.02.8000
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Estudos Preliminares
1. Análise de Viabilidade da Contratação (Resolução CNJ nº 182/2013 –
Arts.12 e 14)
1.1. Contextualização
A rede da Justiça Eleitoral em Alagoas, envolvendo cartórios
eleitorais e escritórios remotos, é provida através de empresa contratada para
fornecimento de serviços de conexão de dados em caráter privado numa rede
do tipo estrela, onde o concentrador ﬁca localizado no prédio sede deste
Regional.
Notório o nível de informatização dos serviços da Justiça
Eleitoral, desta forma, imprescindível o serviço de conexão de dados.
Sendo assim, o presente busca substituir a atual contratação o
atual Contrato TRE/AL nº 40/2014 – Backbone Secundário de comunicação de
dados entre o prédio sede e os cartórios eleitorais e escritórios remotos de
todo o Estado.
De observar também que a especiﬁcação do objeto já foi objeto
de
audiência
pública,
Edital 0447484
do
Proc
SEI nº 000796413.2018.6.02.8000 que teve o seguinte resultado registrado em Ata e Publico
em DOU 0457558.
2. 2. Definição e Especificação dos Requisitos da Demanda (Art. 14, I)
2.1. Especificações Técnicas
Rede do tipo estrela com ponto central no prédio do TRE/AL;
Rede privada;
Velocidade mínima para cartórios 1 Mbps, sendo, regra geral, de no mínimo 2 Mbps.
Maior nível de detalhamento será objeto do Projeto Básico da Contratação.
3. 3. Soluções Disponíveis no Mercado de TIC (Art. 14, I, a):
O serviço pode ser provido por empresas habilitadas para atuar
com serviços de conexão de dados. Neste segmento de mercado, em Alagoas,
temos, entre outras empresa: Oi, Telemar, Embratel, Oops, Aloo, Veloo, ...
4. Contratações Públicas Similares (Art. 14, I, b):
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Contrato TRE/AL nº 51/2009;
Contrato TRE/AL nº 40/2014;
Contrato similares de conexão de dados em outros TREs.
5. Outras Soluções Disponíveis (Art. 14, II, a):
Como já declinado, o serviço de conexão de dados é
imprescindível para a condição de trabalho desta Justiça Especializada, não se
vislumbrando, por hora, alternativa.
6. Portal do Software Público Brasileiro (Art. 14, II, b):
Não se aplica, por se tratar de serviço de conexão de dados.
7. Alternativa no Mercado de TIC (Art. 14, II, c):
Não se aplica, por se tratar de serviço de conexão de dados.
8. Modelo Nacional de Interoperabilidade – MNI (Art. 14, II, d):
Não se aplica, por se tratar de serviço de conexão de dados.
9. Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil (Art. 14, II,
e):
Não se aplica, por se tratar de serviço de conexão de dados.
10. Modelo de Requisitos Moreq-Jus (Art. 14, II, f):
Não se aplica, por se tratar de serviço de conexão de dados.
11. Análise dos Custos Totais da Demanda (Art. 14, III):
Os custos previstos para demanda, tomando por base o Contrato
TRE/AL nº 40/2014, são da ordem de: R$ 790.176,51 (6º Termo de
Apostilamento, doc. 0481075) , relativo ao custeio mensal; sem projeção
relativa à instalação, este último caso a contratada seja diversa da atual.
O valor estimado no Plano de Contratações de TIC/2019, está
previsto no Item 02, na ordem de R$ 856.660,67; Proposta orçamentá ria de
2019, Serviços de Comunicaçã o de dados
Có d igo de classiﬁcaçã o da fonte de recurso: 3390.39.58.
12. Escolha e Justificativa da Solução (Art. 14, IV):
A solução pretendida diz respeito à prestação do serviço desta
Justiça Especializada, leva em conta critérios com respeito à alta
disponibilidade que serão descritos no Projeto Básico, na forma de SLA ou
NMS - Nível Mínimo de Serviço, bem assim tempos de solução.
Justiﬁca-se o uso de meio de comunicação com alta resiliência
dado o grau de dependência da disponibilidade de serviços de TI,
notadamente em momentos eleitorais, mas não restrito a estes.
13. Descrição da Solução (Art. 14, IV, a):
Contratação de serviços de conexão de dados, com a ﬁnalidade
de substituir a atual contratação o atual Contrato TRE/AL nº 40/2014 –
Backbone Secundário de comunicação de dados entre o prédio sede e os
cartórios eleitorais e escritórios remotos de todo o Estado.
14. Alinhamento da Solução (Art. 14, IV, b):
Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de
TIC quanto à necessidade proeminente de minimização de riscos de perda de
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dados e inoperância de serviços e sistemas informatizados.
O alinhamento pode ser visto quanto ao:
Item dos desafios do PE para o período de 2016-2021:
8. Melhoria da infraestrutura e governança de tecnologia da informação
Associado ao Indicador 19 e às iniciativas de Atualizar a infraestrutura de TI
nos cartórios eleitorais.
15. Benefícios Esperados (Art. 14, IV, c):
Continuidade dos serviços dos cartórios eleitorais e escritórios
remotos que guardam dependência de conectividade.
16. Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 14, IV, d):
A demanda prevista, vez que se trata de substituição de
contratação, reﬂete a necessidade da Administração expressa nos termos do
Contrato TRE/AL nº 40/2014, com eventuais atualizações próprias do cenário
tecnológico.
17. Adequação do Ambiente (Art. 14, V, a, b, c, d, e, f):
Como se trata de substituição de solução, não haverá
necessidade de adequação elétrica nem aquisição de estrutura de
acomodação da solução que não eventualmente por parte e custo da
Contratada. Os serviços contratados utilizarão a estrutura já existente, no que
tange a este Regional.
18. Orçamento Estimado (Art. 14, II, g):
Total estimado de R$ 856.660,67, conforme detalhado no 11 do
presente Estudo Preliminar.
19. Sustentação do Contrato (Art.15)
19.1. Recursos Materiais e Humanos (Art. 15, I):
Não será necessária a disponibilização de recursos humanos e/ou
materiais adicionais para sustentação da solução adquirida, após sua
implantação.
19.2. Descontinuidade do Fornecimento (Art. 15, II):
Por se tratar de um serviço de natureza contínua, somente
poderá ser descontinuado através da sua substituição por serviço similar.
19.3. Transição Contratual (Art. 15, III, a, b, c, d, e):
A transição contratual, por se tratar de serviço de conexão de
dados, ocorrerá com a desativação do contrato anterior, Contrato TRE/AL nº
40/2014, a medida que os cartórios eleitorais e escritórios remotos passarem a
ser atendidos pelo novo contrato.
19.4. Estratégia de Independência Tecnológica (Art. 15, IV, a, b):
Com a existência de vários possíveis fornecedores da solução não
se vislumbra dependência tecnológica.
20. Estratégia para Contratação (Art.16)
20.1. Natureza do Objeto (Art. 16, I):
O objeto possui características comuns e usuais encontrados no
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mercado de TIC e trata-se de prestação de serviços de comunicação de dados,
consistindo de serviço de natureza continuada.
20.2. Parcelamento do Objeto (Art. 16, II):
Pagamento mensal após a prestação dos serviços.
20.3. Adjudicação do Objeto (Art. 16, III):
Como se trata de aquisição de item único a adjudicação deverá
ser por item.
20.4. Modalidade e Tipo de Licitação (Art. 16, IV):
A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação
do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
entendimento superior contrário.

A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.

O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certiﬁcações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
especíﬁca, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certiﬁcação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.

(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
20.5. Classificação e Indicação Orçamentária (Art. 16, V):
A fonte dos recursos ﬁnanceiros será indicada pela
Coordenadoria de Orçamento e Finanças. A classiﬁcação da despesa, segundo
o tipo de item a ser adquirido é categorizada como contratação de serviços de
comunicação de dados - TI.
20.6. Vigência da Prestação de Serviço (Art. 16, VI)
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A contratação deverá ser realizada por período de 30 meses,
dados os prazos de implantação que chegam, na forma histórica das
contratação, até 150 dias, bem assim pelas diﬁculdades de substituição da
contratação, renováveis ao critério de Administração e de acordo com a
legislação aplicável.
As diﬁculdades de implantação e de renovação da Contratação
estão
robustamente
documentadas
nas
renovações
dos
contratos
40/2014, 51/2009, Procedimento Administrativo TRE/AL 25.076/2011.
20.7. Equipe de Apoio à Contratação (Art. 16, VII):
A equipe de Apoio à Contratação foi deﬁnida por meio da
Portaria da Presidência 113/2016, doc. 0110990
20.8. Equipe de Gestão da Contratação (Art. 16, VIII):
Deverá ser formalmente deﬁnida pela alta Administração e,
recomenda-se, a exemplo das atuais gestões, o uso de gestão compartilhada
pela STI e pela SAD, dada a complexidade e ao expressivo valor da
contratação.
21. Análise de Riscos:

Risco:

Falta de recursos orçamentários para a contratação da
solução

Probabilidade: Id

Dano

Média

Ausência de serviço substitutivo
2 de conexão de dados para os
cartórios e escritórios remotos.

Id

Ação de Mitigação e
Contingência

Impacto

Paralisação do
ambiente e dos
serviços
atrelados

Responsável

Risco
1

1

Utilização
de
recursos
destinados
a
outras
contratações para
contemplar
esta
necessidade;

STI

Substituição do serviço por
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2

outros
meios
comunicação de dados.

Atraso na contratação

Probabilidade: Id

Média

Risco
2

Id

STI/COINF

Utilização
de
menor
velocidade de comunicação,
diminuindo
também
a STI/COINF/SEGI
abrangência e efetividade da
solução

3

Risco:

de

Dano

Impacto

Paralisação do
Ausência
de ambiente e dos
serviço substitutivo de conexão
serviços
2
de dados para os cartórios e
atrelados
escritórios remotos.

Ação de Mitigação e
Contingência

Responsável

1

Solicitação de aceleração de
trâmites internos.

STI

2

Iniciar confecção da solução
utilizando
o
meio
de
comunicação atual.

STI/COINF

3

Utilização
de
menor
velocidade de comunicação,
diminuindo
também
a STI/COINF/SEGI
abrangência e efetividade da
solução.

Risco:

Atraso na entrega da solução
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Probabilidade: Id

Risco
3

Dano

Impacto

Paralisação do
ambiente e dos
serviços
atrelados

Média

Ausência
de
serviço substitutivo de conexão
2
de dados para os cartórios e
escritórios remotos.

Id

Ação de Mitigação e
Contingência

1

Notificar a contratada.

Gestor do
contrato

2

Iniciar confecção da solução
utilizando
o
meio
de
comunicação atual.

STI/COINF

3

Utilização
de
menor
velocidade de comunicação,
diminuindo
também
a STI/COINF/SEGI
abrangência e efetividade da
solução.

Responsável

Lista de Potenciais Fornecedores
Nome: Embratel
Sítio: http://www.embratel.com.br
Telefone:
E-mail:
Contato:
Nome: Oi
Sítio: http://www.oi.com.br
Telefone:
E-mail:
Contato:
Nome: Aloo
Sítio: http://www.aloo.com.br
Telefone:
E-mail:
Contato:
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Nome: BSB
Sítio: http://www.bsbtecnologia.com.br
Telefone:
E-mail:
Contato:
Nome: Intelig
Sítio: http://www.intelig.com.br
E-mail:
Contato:
Nome: Veloo
Sítio: http://www.veloo.com.br
Telefone:
E-mail:
Contato:
Nome: VCnet
Sítio: http://www.vcnet.com.br
Telefone:
E-mail:
Contato:
Maceió, 16 de janeiro de 2019.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 16/01/2019, às 11:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 28/01/2019, às 15:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0488499 e o código CRC A5BA3988.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 8000 - Maceió - AL

Termo de Referência - TIC nº 1 / 2019
Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação
QUADRO RESUMO

01. Objeto

Contratação de serviços de telecomunicações para prover a comunicação de dados entre a sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o
estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos necessários
para o funcionamento correto destes enlaces, e serviço de implantação, operação, manutenção e gerência destes
enlaces, conforme especificações.

02. Quantidade

Item único

03. Resumo da Especificação do
Objeto

04. Valor Estimado

Há a necessidade de se buscar o detalhamento e atendê-lo (Item DETALHAMENTO DO
OBJETO (Art. 18, § 3º, III)).

Os custos previstos para demanda, tomando por base o Contrato TRE/AL nº 40/2014, são da ordem de: R$
790.176,51 (6º Termo de Apostilamento, doc. 0481075) , relativo ao custeio mensal; sem projeção relativa à
instalação, este último caso a contratada seja diversa da atual.
O valor estimado no Plano de Contratações de TIC/2019, está previsto no Item 02, na ordem de R$
856.660,67; Proposta orçamentá ria de 2019, Serviços de Comunicação de dados
Có digo de classiﬁcação da fonte de recurso: 3390.39.58.
A solução pretendida diz respeito à prestação do serviço desta Justiça Especializada, leva
em conta critérios com respeito à alta disponibilidade que serão descritos no Projeto Básico, na forma
de SLA ou NMS - Nível Mínimo de Serviço, bem assim tempos de solução.

05. Justificativa

Justiﬁca-se o uso de meio de comunicação com alta resiliência dado o grau de
dependência da disponibilidade de serviços de TI, notadamente em momentos eleitorais, mas não
restrito a estes.

06. Prazo de Entrega
07. Adjudicação
08. Classificação Orçamentária
09. Local de Entrega
10. Unidade Fiscalizadora
11. Unidade Gestora

Nos moldes da especificação
Por Item
Serviços de Comunicação de dados
Có digo de classiﬁcação da fonte de recurso: 3390.39.58.
Cartório Eleitorais e unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme Ordem de Fornecimento própria.
SEGI/COINF/STI
SAD
Vide

12. Sanções Administrativas

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11)
Vide

13. Prazo de Pagamento

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)
Vide

14. Estratégia de Recebimento

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Recebimento do Objeto:

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

Vide
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
Contratação de serviços de telecomunicações para prover a
comunicação de dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados
em todo o estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de enlaces de
comunicação, fornecimento dos insumos necessários para o funcionamento
correto destes enlaces, e serviço de implantação, operação, manutenção e
gerência destes enlaces, conforme especificações.
1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)
Contratação de serviços de telecomunicações para prover a
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Contratação de serviços de telecomunicações para prover a
comunicação de dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados
em todo o estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de enlaces de
comunicação, fornecimento dos insumos necessários para o funcionamento
correto destes enlaces, e serviço de implantação, operação, manutenção e
gerência destes enlaces, conforme especificações.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )
Substituir a atual contratação o atual Contrato TRE/AL nº 40/2014 – Backbone
Secundário de comunicação de dados entre o prédio sede e os cartórios eleitorais
e escritórios remotos de todo o Estado.
2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
Criação de infraestrutura de comunicação - Backbone Secundário
Encaminhar o acesso à rede da Justiça Eleitoral.
Garantir o nível de disponibilidade da infraestrutura de comunicação servida pelo
backbone secundário.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)
Continuidade dos serviços dos cartórios eleitorais e escritórios remotos que
guardam dependência de conectividade.
2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de
TIC quanto à necessidade proeminente de minimização de riscos de perda de
dados e inoperância de serviços e sistemas informatizados.
O alinhamento pode ser visto quanto ao:
Item dos desafios do PE para o período de 2016-2021:
8. Melhoria da infraestrutura e governança de tecnologia da informação
Associado ao Indicador 19 e às iniciativas de Atualizar a infraestrutura de TI
nos cartórios eleitorais.
2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o
Documento de Oﬁcialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria
de
Tecnologia
da
Informação
(STI)
e
os
Estudos
Preliminares
0488499 constantes do Processo SEI nº 0011213-69.2018.6.02.8000 .
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)
A demanda prevista, vez que se trata de substituição de
contratação, reﬂete a necessidade da Administração expressa nos termos do
Contrato TRE/AL nº 40/2014, com eventuais atualizações próprias do cenário
tecnológico.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Veriﬁca-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser
fornecidos por diferentes empresas no mercado de TIC.
Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se
vislumbra alternativa, por se tratar de serviço de conexão de dados essencial.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)
O objeto possui características comuns e usuais encontrados no
mercado de TIC e trata-se de prestação de serviços de comunicação de dados,
consistindo de serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
Não haverá parcelamento.
Pagamento mensal após a prestação dos serviços.
Adjudicação será por item.
2.10 Vigência
Será, na forma dos normativos vigentes.
A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de
sua assinatura.
A utilização do sistema de Registro de Preços visa,
primordialmente, a redução de número de licitações para o mesmo objeto,
porquanto se concentra em um único procedimento a possibilidade de realizar
diversas aquisições recorrentes e necessárias, via ordens de fornecimento,
durante o lapso temporal de sua vigência, em face de os preços
permanecerem à disposição da Administração.
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

Habilitação

e

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação
do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
entendimento superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.
O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
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aquisição por se tratar de bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certiﬁcações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
especíﬁca, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certiﬁcação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo
Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento
superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.
O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certiﬁcações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
especíﬁca, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certiﬁcação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Como se trata de substituição de solução, não haverá
necessidade de adequação elétrica nem aquisição de estrutura de
acomodação da solução que não eventualmente por parte e custo da
Contratada. Os serviços contratados utilizarão a estrutura já existente, no que
tange a este Regional.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)
ABNT NBR 16264:2016
Cabeamento estruturado residencial
ABNT NBR 16521:2016
Cabeamento estruturado industrial
ABNT NBR 16415:2015
Caminhos e espaços para cabeamento estruturado
ABNT NBR 14565:2012 Emenda 1:2013
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers
ABNT NBR 14565:2013
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers.
Normas e padrões ANATEL
2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)
1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e
do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;
3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;
4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e
5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o contraditório e ampla defesa
6. Tudo sem prejuízo doutras decorrentes da Legislação, do Termo de Referência, do
Edital e do Contrato.
2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)
As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.
1.

Fornecer o(s) serviço(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na
Ata de Registro de Preços, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e
no Contrato - conforme o caso concreto;

2.

Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
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à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista,
em inglês;

ou

3.

Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e
em seus Anexos;

4.

Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central
de Atendimento;

5.

Prestar as informações
e
os esclarecimentos que venham a
ser
solicitados
pelo
representante
da
Administração, referentes
a
qualquer
problema detectado ou
ao andamento das atividades;

6.

Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração
ou
a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

7.

Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos,
caso necessários na forma do Termo de Referência, e pela execução dos
serviços,
primando
pela
qualidade,
desempenho,
eﬁciência
e
produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados
e cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação
das penalidades previstas neste Termo de Referência;

8.

Comunicar ao Gestor ou Responsável
Técnico,
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

9.

Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da
Administração ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da
execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos,
aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos, entre
outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa;

formal

10.

Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam rigorosamente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação
do TRE/AL;

11.

Responsabilizarse pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias para prestar a garantia onsite.

12.

Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento dos serviços.

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto

1 .OBJETIVO

1.1 .Contratação de serviços de telecomunicações para prover a comunicação de
dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, os Cartórios Eleitorais e
escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o estado de Alagoas,
incluindo: fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos
necessários para o funcionamento correto destes enlaces, e serviço de implantação,
operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme especificações contidas
neste Termo de Referência.

Considera-se o “Backbone Secundário” de comunicação de dados o conjunto de
enlaces de comunicação de dados que compreende a conexão entre os Cartórios
Eleitorais, escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas e a rede da Justiça
Eleitoral em Alagoas.

A licitante contratada deverá prover os serviços de telecomunicações de dados entre
os Cartórios Eleitorais em Alagoas, escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas e
o Prédio Sede do TRE/AL, conforme explicitado no item 4 deste Termo de Referência.

As exigências e especificações destinadas aos cartórios eleitorais, para fins de
facilitação de leitura, são automaticamente aplicáveis aos escritórios remotos da Justiça
Eleitoral em Alagoas, nos demais itens do presente Termo de Referência.

A listagem incluindo todos os locais de instalação e seus respectivos perfis, está
disponibilizada no Anexo I.

O Contrato gerado terá validade de 30 (trinta) meses, prorrogável de acordo com a
legislação vigente e a critério da Administração do Tribunal.
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Fornecimento de todos os serviços solicitados neste Termo de Referência para
comunicação entre os Cartórios Eleitorais e o TRE/AL, localizados no Estado de
Alagoas.

A estimativa do volume de serviços a serem contratados durante o prazo de validade e
todas as demais condições de prestação dos serviços indicados estão contidas neste
Termo de Referência.

A prestação dos serviços descritos deverá ser considerada em um contrato com
vigência de 30 (trinta) meses, podendo ser prorrogado nos termos da Lei,
considerando o bom andamento da execução dos serviços contratados.

O fornecimento dos serviços pode ser atendido por empresas licitantes
individualmente, ou empresas licitantes associadas na forma de consórcio.

No caso de formação de consórcio, para atendimento aos requisitos deste Termo de
Referência, deve ser apresentada uma das empresas como “Líder” (Responsável) do
consórcio, deve ser descrita, na proposta a ser apresentada, a responsabilidade de
cada uma das empresas consorciadas, e devem ser observadas todas as demais
regras e restrições constantes da Lei 8.666/93 (Artigo 33). A empresa “Líder” do
consórcio deverá responder ao contratante diretamente por todos os serviços que
venham a ser contratados.

A empresa “Líder” não pode deixar o consórcio, sob pena de encerramento do
contrato. Caso qualquer uma das demais empresas integrantes do consórcio deixe o
consórcio, os trabalhos executados por esta empresa devem ser executados pelas
demais empresas integrantes do consórcio, sem prejuízo do andamento dos serviços.
Toda a documentação apresentada pela empresa que eventualmente deixar o
consórcio deverá ser apresentada pelas demais que se responsabilizarem pela
execução do serviço atribuído a esta empresa, de forma a comprovar o atendimento
aos requisitos do edital.

Em hipótese alguma haverá fracionamento de pagamento dos serviços prestados para
as empresas consorciadas. Desta forma, o pagamento será realizado de forma integral
à empresa Líder do Consórcio.

No caso de licitantes concorrendo individualmente, é obrigatória a apresentação de:

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro do estado de Alagoas, ou

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro da Região I do Plano Geral de Outorgas da ANATEL, ou

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
em nível nacional.

O Backbone Secundário especificado neste Termo de Referência deverá substituir o
backbone atual de ligação entre os Cartórios Eleitorais e o Prédio Sede do TRE/AL,
implementado por meio do Contrato TRE/AL nº 51/2009 e substituído oportunamente
pelo Contrato TRE/AL nº 40/2014. À medida que os enlaces forem ativados no
Backbone Secundário especificado neste Termo de Referência, os enlaces integrantes
do Contrato TRE/AL nº 40/2014 serão desativados, garantindo o funcionamento
contínuo das conexões entre os Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e o Prédio
Sede do TRE/AL.

2 .REQUISITOS GERAIS OBRIGATÓRIOS DO BACKBONE SECUNDÁRIO DE
COMUNICAÇÃO DE DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL DE ALAGOAS

O Backbone Secundário de comunicação de dados da Justiça Eleitoral de Alagoas é
formado por enlaces de comunicação entre Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e o
Prédio Sede do TRE/AL.
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Os requisitos gerais aqui apresentados devem ser observados para o Backbone
Secundário, e que devem ser atendidos obrigatoriamente por todas as licitantes nas
propostas a serem apresentadas;

Permitir a comunicação entre Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e prédio Sede do
TRE/AL fornecendo os seguintes tipos de conexão em cada Cartório Eleitoral:

Conexão dedicada: modalidade de conexão que fica ativa 24 horas/dia, 7 dias/semana,
garantindo que o Cartório Eleitoral fique conectado com o TRE/AL todo o tempo, ou
seja, não há procedimento de desconexão;

Conexão comutada: modalidade de conexão que é ativada sob demanda pelo Cartório
Eleitoral, ou seja, a conexão é solicitada somente quando o cartório Eleitoral precisa se
conectar ao TRE/AL;

Fornecer para o prédio sede do TRE/AL, no mínimo, um enlace para
recebimento/transmissão dos dados de/para os Cartórios Eleitorais e escritórios
remotos, denominado “Concentrador”. Por meio do qual deverão ser encaminhados os
dados de/para as conexões dedicadas dos Cartórios Eleitorais e escritórios remotos;

Fornecer para o prédio sede do TRE/AL, no mínimo, um enlace para
recebimento/transmissão dos dados de/para os Cartórios Eleitorais e escritórios
remotos, denominado “Concentrador comutado”. Por meio do qual deverão ser
encaminhados os dados de/para as conexões comutadas dos Cartórios Eleitorais e
escritórios remotos;

Fornecer os meios de comunicação necessários para implementar a conexão entre os
Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e o TRE/AL, conforme especificado neste
Termo de Referência;

Executar todos os serviços de instalação, comissionamento, integração, testes de
funcionamento e operação de todos os enlaces em atendimento ao especificado neste
Termo de Referência. O horário para execução destes serviços deve ser acordado
entre o contratante e a licitante contratada;

A passagem de fiação interna (ligação entre o quadro de “distribuição geral” – DG e a
sala que acomoda os equipamentos) no caso do TRE é de responsabilidade da
respectiva licitante contratada, que deve utilizar a infraestrutura de cabeamento
disponível no Prédio Sede do TRE/AL (calhas, dutos, eletrocalhas);

A passagem de fiação interna nos Cartórios Eleitorais, sempre que necessário, é de
responsabilidade da contratada;

Executar todos os serviços de operação dos enlaces fornecidos em atendimento ao
especificado neste Termo de Referência;

Fornecer para todos os enlaces de comunicação os insumos necessários para seu
funcionamento correto, conforme especificação detalhada de cada enlace;

Executar os serviços de manutenção de todos os enlaces fornecidos de acordo com o
especificado neste Termo de Referência;

Executar os serviços de manutenção de todos os produtos fornecidos para o correto
funcionamento dos enlaces, de acordo com o especificado neste Termo de Referência;

Atender a todos os requisitos de fornecimento de serviços especificados considerando
que o Backbone Secundário de comunicação de dados da Justiça Eleitoral em Alagoas
vai ser implantado:

Nos Cartórios Eleitorais e escritórios remotos, com abrangência em todos municípios
do estado de Alagoas;

No prédio sede do TRE/AL.
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3 .REQUISITOS OPERACIONAIS DO BACKBONE SECUNDÁRIO DE COMUNICAÇÃO DE
DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL EM ALAGOAS
O Backbone Secundário de comunicação de dados da Justiça Eleitoral em Alagoas deve
atender aos seguintes requisitos de operação inicial:

Implementação do Backbone Secundário considerando os perfis de Concentrador e
conexões dedicadas dos Cartórios Eleitorais e escritórios remotos, conforme planilhas
constantes deste Termo de Referência;

Implementação das conexões dedicadas entre Cartórios Eleitorais, escritórios remotos
e o TRE/AL inicialmente nas seguintes condições:

Possibilidade de transportar, diferenciar e marcar as seguintes classes de serviço:

Tempo real – videoconferência;

Tempo real – voz sobre IP, dados de aplicações prioritárias e dados não prioritários
(implementação de CoS – Class of Service e Qos – Quality of Service);

Entrega dos enlaces que compõem as conexões dedicadas devidamente
interconectados e interoperando com a rede local do TRE/AL;

Implementação das conexões comutadas entre Cartórios Eleitorais e o TRE/AL,
inicialmente nas seguintes condições:

Possibilidade de comunicação por linha comutada entre Cartórios Eleitorais (ou outro
escritório qualquer dentro do estado) e o Prédio Sede do TRE/AL, acessando um Ponto
de Presença (PoP) da licitante contratada do tipo RAS – Remote Access Server;

Utilizar tarifação reversa nas conexões comutadas (uso de serviço “0800” ou similar);

Permitir chamadas originadas de linhas telefônicas convencionais ou celulares, de
acordo com a determinação do TRE/AL (o uso de chamadas via celular pode ser
autorizado ou não em determinados períodos);

Funcionamento de todos os equipamentos e acessórios instalados nos Cartórios
Eleitorais, escritórios remotos e no Prédio Sede do TRE/AL sem a necessidade de
operadores locais;

Garantia de que o circuito Concentrador tenham SLA (Service Level Agreement) ou
NMS (Nível Mínimo de Serviço) estabelecido de 99,4% de disponibilidade mínima, a ser
medida mensalmente. Todos os produtos e serviços fornecidos para implementação
deste circuito devem ter qualidade e disponibilidade que não comprometam este índice;

Garantia de que todos os canais de comunicação do tipo conexão dedicada nos
Cartórios Eleitorais tenham SLA (Service Level Agreement) ou NMS (Nível Mínimo de
Serviço) estabelecido de 99,1% de disponibilidade mínima, a ser medida mensalmente.
Todos os produtos e serviços fornecidos para implementação das “conexões
dedicadas” nos Cartórios Eleitorais devem ter qualidade e disponibilidade que não
comprometam este índice.

Todos os endereços de instalação de instalação listados no "Anexo I" deverão ter total
viabilidade técnica, para as respectivas velocidades especificadas;

Em caso de mudança de endereço de qualquer dos sites integrantes do Backbone
Secundário (Cartórios Eleitorais ou Prédo Sede do TRE/AL), um novo enlace será
solicitado para o novo endereço. Os enlaces instalados nos locais atuais serão
desativados assim que o(s) enlace(s) for(em) instalado no novo local (instalação de
novo circuito com efeito de alteração de endereço).

4 .ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E PRODUTOS DE RESPONSABILIDADE DA
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LICITANTE CONTRATADA

Os serviços e produtos especificados têm por objetivo constituir a rede de
comunicação de dados entre Cartórios Eleitorais e o Prédio Sede do TRE/AL,
denominada Backbone Secundário, conforme a topologia mostrada na Figura 1.

Figura 1: Topologia do Backbone Secundário

Meios de comunicação (Enlaces de Comunicação)

Características da nuvem WAN que compõe o Backbone Secundário

Entende-se por nuvem WAN que compõe o “Backbone Secundário” o meio
compreendido desde o POP (Point of Presence) de entrada/saída dos dados até o POP
de saída/entrada dos dados, aos quais estão conectados os Roteadores CPE
(Customer Premisse Equipment) colocados à disposição nos sites da Justiça Eleitoral
em Alagoas (TRE e Cartórios Eleitorais), conforme ilustra a Figura 2.

Figura 2: Nuvem WAN que compõe o Backbone Secundário

A comutação de dados na nuvem WAN que compõe o Backbone Secundário deve
atender aos seguintes requisitos obrigatoriamente:

Garantir o roteamento das conexões dedicadas dos Cartórios Eleitorais para a
Concentrador utilizando protocolo MPLS – Multiprotocol Label Switching;

Operar em conformidade com, no mínimo, as seguintes RFCs:

RFC 2474: “Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the IPv4 and IPv6
Headers”;

RFC 2475: “An Architecture for Differentiated Services”;

RFC 2597: “Assured Forwarding PHB Group”;

RFC 2598: “An Expedited Forwarding PHB”;

RFC 2983: “Differentiated Services and Tunnels”;

RFC 3031: “Multiprotocol Label Switching Architecture”;

RFC 3032: “MPLS Label Stack Encoding”;

RFC 3270: “Multi-Protocol Label Switching (MPLS) Support of Differentiated Services”;

Possuir dimensionamento correto para garantir a transmissão de dados de acordo
com as velocidades definidas nas conexões dedicadas e Concentrador, solicitadas.
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Características do Acesso Concentrador (Prédio Sede do TRE/AL)

O Concentrador é constituído pelo(s) enlace(s) de comunicação instalado(s) no TRE/AL,
para recebimento/transmissão de dados de/para os Cartórios Eleitorais, e sua
implantação deve atender as seguintes exigências:

Utilizar no mínimo 1 (um) Circuito Concentrador (enlace para acesso a nuvem WAN que
compõe o Backbone Secundário, utilizado para comunicação com os Cartórios
Eleitorais);

O uso de “trunking”, ou seja, o uso de mais de um enlace para compor a conexão é
permitido. As condições de “trunking” estão descritas na Tabela 1 – Perfis do(s)
Circuito(s) Concentrador(e)s;

Ao utilizar o recurso de “trunking” a licitante contratada deve observar que o Circuito
Concentrador estará ativo corretamente caso todos os enlaces que compõem o
“trunking” estejam funcionando corretamente, ou seja, a falha em um dos enlaces que
compõe o “trunking” significa que o Concentrador não estará ativo corretamente,
implicando em abertura de chamado de manutenção e contagem de tempo para SLA;

Permitir no enlace Concentrador a classificação e marcação de diferentes níveis de
tráfego (CoS e QoS), sendo implementadas as seguintes classes de serviço:

Tempo Real Voz: aplicações sensíveis ao retardo (delay) e variações de retardo da rede
(jitter), que exigem priorização de pacotes e reserva de banda;

Tempo Real Vídeo: aplicações sensíveis ao retardo (delay) e variações de retardo da
rede (jitter), que exigem priorização de pacotes e reserva de banda;

Dados Prioritários: aplicações interativas para o negócio, que exigem entrega garantida
e tratamento prioritário. Aplicações de gerência estão alocadas nesta classe;

Dados Não Prioritários: aplicações com mensagens de tamanho muito variado e não
imprescindíveis para o atendimento imediato aos clientes. Embora possam representar
conteúdo muito importante e relacionado com o negócio, essas aplicações podem
esperar por disponibilidade de recursos na rede, em horários com menor volume de
transações de negócio, para serem efetuadas;

Efetuar a classificação do tráfego de acordo com as determinações da equipe técnica
designada pelo TRE/AL;

A classificação na configuração inicial deverá ser entregue para a licitante contratada no
prazo definido no Cronograma de Eventos, constante deste Termo de Referência;

A classificação pode ser alterada, com aviso prévio da equipe técnica do TRE/AL, sendo
que o pedido deve ser gerado com pelo menos 15 dias de antecedência da data
solicitada para implementação;

Fornecer o circuito Concentrador por meio de enlaces logicamente independentes e
isolados do ambiente público da Internet. Esta garantia deve ser implementada fim-afim na conexão com os Cartórios Eleitorais;

A equipe técnica do TRE/AL deverá definir o “range” de endereçamento IP LAN a ser
utilizado no ambiente de rede local do TRE (ver Figura 3). O endereçamento IP LAN a
ser utilizado é privado (10.17.X.X). O detalhamento destes endereçamentos será
encaminhado para a licitante contratada dentro do prazo estabelecido no Cronograma
de Eventos, constante deste Termo de Referência;

O endereçamento IP WAN a ser utilizado pela(s) licitante(s) contratada(s) no
Concentrador (ver Figura 3) deve ser restrito da respectiva operadora, ou seja, IP não
divulgado e nem utilizado pelo público Internet. Entende-se por endereçamento IP WAN
os endereços IP da conexão entre o POP da contratada e o Roteador CPE instalado no
TRE;
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Figura 3: Localização dos IP LAN e IP WAN para Concentrador

Não possuir nenhum tipo de restrição de uso, operando 24 horas por dia, 7 dias por
semana, sem limite de quantidade de dados trafegados, nem restrição de tipo de dados
trafegados, porta lógica ou serviço, devendo ser considerada a banda disponível em
cada acesso;

Permitir que o TRE/AL se comunique com os respectivos Cartórios Eleitorais e
escritórios remotos com a velocidade definida no enlace (ou conjunto de enlaces em
caso de “trunking” no Concentrador), independentemente do volume de tráfego no
Backbone Secundário;

Fornecer o Concentrador obrigatoriamente terrestre, exclusivamente implementadas
por meio de fibra óptica;

Não há restrição quanto ao protocolo de comunicação utilizado na “última milha”,
desde que garantidas todas as funcionalidades exigidas para o Concentrador. Excetuase o uso de tecnologias baseadas em Wi-Fi 802.11a/b/g/n e variantes, ou ainda
utilização de frequência de uso público sem licenciamento prévio (900MHz, 2.4GHz,
5.8GHz, etc.), que não será permitido;

Insumos para o Circuito Concentrador

Os seguintes insumos, de propriedade da licitante contratada, devem ser fornecidos
em comodato para permitir o funcionamento do Concentrador:

Cabos e adaptadores:

Cabo de conexão do Roteador CPE com modem ou outro equipamento utilizado para
acesso ao Backbone Secundário;

Cabos de energia elétrica para todos os equipamentos fornecidos;

Adaptadores ópticos para conexões implementadas por meio de fibra óptica;

Modem: deve ser fornecido modem ou outro equipamento para permitir a conexão do
Roteador CPE ao ambiente WAN (Backbone Secundário). Este equipamento deve
operar em 110/220V;

Roteadores CPE (Customer Premise Equipment) ou equipamento equivalente: fornecer
Roteador CPE para realizar a interface entre o ambiente de rede local (LAN) dos TRE e o
Backbone Secundário, atendendo no mínimo as seguintes exigências:

Serem dimensionados para que tenham capacidade de encaminhamento de pacotes IP,
em pacotes por segundo, compatíveis com as velocidades dos enlaces conectados,
limitado o uso de memória a 70% do total disponível quando da carga máxima da CPU;

Caso seja identificado, durante a execução do contrato, um roteador com uso máximo
de CPU e memória acima dos limites estabelecidos, o mesmo deverá ser substituído ou
atualizado, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados;

Possuírem todas as facilidades de gerenciamento que permitam o fornecimento
adequado de todos os serviços especificados, destacando:

Gerenciamento SNMP compatível com as versões v2c e v3;

Protocolo SNMP habilitado, com acesso de leitura por parte do TRE;
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Configuração de “traps” por parte da licitante contratada, a pedido do TRE, para
monitoração de eventos específicos. Caso necessária, esta configuração será solicitada
com pelo menos 15 dias de antecedência da data real de monitoração;

Suporte a MIB-II e RMON;

Suporte a classificação de tráfego;

Suporte a tunelamento VPN com IPSec com no mínimo os algoritmos de 168-bit 3DES,
128-bit AES e 256-bit AES para conexões VPN com IPSEC. Deve possuir hardware
dedicado para aceleração de criptografia (devem ser suportados pelo menos os
algoritmos 3DES e AES em hardware);

Permitirem acesso à leitura de configuração por parte do TRE, através de “usuário” e
“senha” específicos;

As senhas fornecidas para o TRE/AL não devem possibilitar o acesso a qualquer
informação confidencial sobre o backbone da licitante contratada, e não devem
possibilitar qualquer ação ou leitura que prejudique a segurança do Backbone
Secundário;

Serem mantidos com a hora ajustada com o ON (Observatório Nacional), e
sincronizados através do protocolo NTP (Network Time Protocol) – RFC 1305 ou
protocolo SNTP (Simple Network Time Protocol) versão 4 – RFC2030;

Interfaces:

LAN: Mínimo de 01 (uma) interface 100/1000BaseT para interconexão com o ambiente
de rede local do TRE;

WAN: Número suficiente de interfaces para conexão com os enlaces WAN fornecidos;

Operar em 110/220V;
Ter servidor de NTP habilitado, de forma a ser utilizável por equipamentos de endereço
IP interno do TRE/Cartórios Eleitorais, sincronizado com a hora oficial do Brasil,
respeitado o horário regional para momentos como os de horário de verão.

Rack: Os equipamentos deverão ser instalados em rack padrão de 19” de propriedade
do TRE/AL.

Ao término do contrato, os insumos fornecidos em comodato deverão ser entregues à
licitante contratada no estado em que estiverem, ressalvando-se o disposto no item
4.5.1 letra “e”.

Perfis de Circuito Concentrador

A Tabela 1 mostra os perfis que devem ser considerados para o Concentrador:
Tabela 1: Perfis da conexão TRE
PERFIL

Velocidade efetiva

1

50 Mbps

2

75 Mbps

3

100 Mbps

4

120 Mbps
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5

150 Mbps

6

200 Mbps

Acordo de Nível de Serviço (Service Level Agreement – SLA) para o Concentrador

O Concentrador do Backbone Secundário deve ter SLA (Service Level Agreement) ou
NMS (Nível Mínimo de Serviço) estabelecido de 99,44% de disponibilidade mínima, a ser
medida mensalmente. Todos os produtos e serviços fornecidos para o Concentrador
deve ter qualidade e disponibilidade que não comprometam este índice;

Dimensionamento do Concentrador

Dimensionar o Concentrador considerando a velocidade total igual a no mínimo 75% do
somatório das velocidades das conexões dos Cartórios Eleitorais de Alagoas ou o
mínimo de velocidade de Perfil.

Características das Conexões Dedicadas nos Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos

São consideradas conexões dedicadas aquelas em que o canal de comunicação entre o
Cartório Eleitoral/Escritórios Remotos e seu respectivo TRE fica disponível 24 horas/dia,
sem necessidade de procedimentos de conexão e desconexão a cada acesso do
Cartório Eleitoral/Escritório Remoto ao TRE.

As seguintes especificações e necessidades devem ser observadas obrigatoriamente
para todas as conexões dedicadas:

Utilizar em cada Cartório Eleitoral/Escritório Remoto no mínimo 01 (uma) conexão
dedicada (enlace para acesso ao Backbone Secundário, utilizado para comunicação
com o TRE);

Fornecer as conexões dedicadas por meio de enlaces logicamente independentes e
isolados do ambiente público da Internet. Esta garantia deve ser implementada fim-afim na conexão com o TRE;

A equipe técnica do TRE/AL deverá definir o “range” de endereçamento IP LAN a ser
utilizado no ambiente de rede local de cada Cartório Eleitoral (ver Figura 3). O
endereçamento IP LAN a ser utilizado é privado (172.30.X.0/24; com IP de LAN do
roteador: 172.30.XX.254). O detalhamento destes endereçamentos será encaminhado
para a licitante contratada dentro do prazo estabelecido no Cronograma de Eventos
constante deste Termo de Referência;

O endereçamento IP WAN a ser utilizado pela(s) licitante(s) contratada(s) nas
“conexões dedicadas” (ver Figura 3) deve ser restrito da respectiva operadora, ou seja,
IP não divulgado e nem acessível pela Internet. Entende-se por endereçamento IP WAN
os endereços IP da conexão entre o POP da Licitante contratada e o Roteador CPE
instalado no Cartório Eleitoral;

Figura 3: Localização dos IP LAN e IP WAN para conexões dedicadas

Garantir que todas as conexões dedicadas sejam multiplexadas na nuvem WAN do
Backbone Secundário e roteadas para o Concentrador. Esta multiplexação deve ser
garantida mesmo nos casos em que as conexões dedicadas sejam implementadas com
diferentes tecnologias;
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No caso de uso de “trunking” para compor o enlace Concentrador, balancear o tráfego
gerado pelas conexões dedicadas dividindo este tráfego pelos enlaces que compõe a
Concentrador;

Fornecer comunicação via conexão dedicada entre os Cartórios Eleitorais/Escritórios
Remotos somente por meio de roteamento feito pelo TRE/AL (o TRE/AL é o centro do
Backbone Secundário);

O “default gateway” dos roteadores dos Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos deve
ser o Roteador CPE do Prédio Sede do TRE/AL;

Não possuir nenhum tipo de restrição de uso, operando 24 horas por dia, 7 dias por
semana, sem limite de quantidade de dados trafegados, nem restrição de tipo de dados
trafegados, porta lógica ou serviço;

Permitir que os Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos se comuniquem com o Prédio
Sede do TRE/AL com a velocidade definida na conexão dedicada que chega ao
respectivo Cartório Eleitoral/Escritório Remoto, independentemente do volume de
tráfego na nuvem WAN que compõe o Backbone Secundário (100% de banda
disponível na conexão dedicada);

Fornecer as conexões dedicadas obrigatoriamente terrestres, implementadas por meio
de pares metálicos, fibra óptica ou rádio digital com frequência de uso restrito e
licenciada junto à Anatel;

são permitidos acessos de “última milha” implementados por meio de satélite;

Não há restrição quanto ao protocolo de comunicação utilizado na “última milha”,
desde que garantidas todas as funcionalidades exigidas para a conexão dedicada.
Excetua-se, para o caso de comunicação sem fio, o uso de equipamentos baseados
em tecnologia Wi-Fi 802.11a/b/g/n e variantes, bem como a utilização de frequência
“aberta”, que não necessite de licenciamento/registro junto à Anatel (Por exemplo,
900MHz, 2.4GHz, e 5.8GHz).

Insumos para conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos

Os seguintes insumos, de propriedade da licitante contratada, devem ser fornecidos
em comodato para o funcionamento das conexões dedicadas nos Cartórios
Eleitorais/Escritórios Remotos:

Cabos e adaptadores:

Cabo de conexão do Roteador CPE, ou equipamento equivalente, do Cartório Eleitoral
com modem ou outro equipamento utilizado para acesso ao Backbone Secundário;

Cabos de energia elétrica para todos os equipamentos fornecidos;

Adaptadores ópticos para conexões implementadas por meio de fibra óptica;

Modem para acesso WAN: Deve ser fornecido modem (convencional, óptico, rádio
digital, etc) ou outro equipamento para permitir a conexão do Roteador CPE do
Cartório Eleitoral ao ambiente WAN (Backbone Secundário), sem que isso implique
acréscimo nos preços contratados. Este equipamento deve operar em 110/220V;

Roteadores CPE (Customer Premise Equipment): Fornecer Roteador CPE para realizar a
interface entre o ambiente de rede local (LAN) de cada Cartório Eleitoral e o Backbone
Secundário, atendendo no mínimo as seguintes exigências:

Ser dimensionado para que tenha capacidade de encaminhamento de pacotes IP, em
pacotes por segundo, compatíveis com as velocidades dos enlaces conectados,
limitado o uso de memória a 70% do total disponível quando da carga máxima da CPU;
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Caso seja identificado, durante a execução do contrato, um roteador com uso máximo
de CPU e memória acima dos limites estabelecidos, o mesmo deverá ser substituído ou
atualizado, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados;

Possuir todas as facilidades de gerenciamento e segurança que permitam o
fornecimento adequado de todos os serviços especificados, destacando:

Gerenciamento SNMP compatível com as versões v2c e v3;

Protocolo SNMP habilitado, com acesso de leitura por parte do TRE;

Permissão para a configuração de “traps” por parte da licitante contratada, a pedido do
TRE, para monitoração de eventos específicos. Caso necessária, esta configuração
será solicitada com pelo menos 15 dias de antecedência da data real de monitoração;

Suporte a MIB-II e RMON;

Suporte a classificação de tráfego;

Suporte a tunelamento VPN com IPSec com no mínimo os algoritmos de 168-bit 3DES,
128-bit AES e 256-bit AES para conexões VPN com IPSEC. Deve possuir hardware
dedicado para aceleração de criptografia (devem ser suportados pelo menos os
algoritmos 3DES e AES em hardware);

Permitir acesso à leitura de configuração pelo TRE/AL, através de “usuário” e “senha”
específicos;

As senhas fornecidas para o TRE/AL não devem possibilitar o acesso a qualquer
informação confidencial sobre o backbone da licitante contratada, e não devem
possibilitar qualquer ação ou leitura que prejudique a segurança do Backbone
Secundário;

Ser mantido com a hora ajustada com o ON (Observatório Nacional), e sincronizados
através do protocolo NTP (Network Time Protocol) – RFC 1305 ou protocolo SNTP
(Simple Network Time Protocol) versão 4 – RFC2030;

Interfaces:

LAN: Mínimo de 01 (uma) interface FastEthernet ou superior, para interconexão com o
ambiente de rede local do respectivo Cartório Eleitoral;

WAN: Mínimo de 01 (uma) interface para conexão com o enlace WAN fornecido
(acesso ao Backbone Secundário).

Operar em 110/220V;
Ter servidor de NTP habilitado, de forma a ser utilizável por equipamentos de endereço
IP interno do TRE/Cartórios Eleitorais, sincronizado com a hora oficial do Brasil,
respeitado o horário regional para momentos como os de horário de verão.

Ao término do contrato os insumos fornecidos em comodato deverão ser entregues à
licitante contratada no estado em que estiverem, ressalvando-se o disposto no item
4.5.1 letra “e”.

Perfis das conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais e Escritórios Remotos

A Tabela a seguir mostra os perfis que devem ser considerados para as conexões
dedicadas:

Tabela 2: Perfis das conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais e Escritórios Remotos

Termo de Referência - TIC 1 (0488517)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 36

PERFIL

Local de
instalação

Velocidade
efetiva

“Trunking”

1

Todo o estado

2 Mbps

não permitido

2

Todo o estado

4 Mbps

2 x 2 Mbps

3

Somente Capital e
Arapiraca

6 Mbps

3 x 2 Mbps

4

Somente Capital e
Arapiraca

8 Mbps

4 x 2 Mbps

5

Somente Capital e
Arapiraca

10 Mbps

6

Somente Capital

20 Mbps

não permitido
(obrigatório uso de fibra óptica
ou rádio digital)

não permitido
(obrigatório uso de fibra óptica
ou rádio digital)

Os perfis de 1 a 3 poderão ser instalados em qualquer Cartório Eleitoral do estado de
Alagoas, enquanto os perfis de 4 e 5 estarão disponíveis apenas para a capital do
estado – Maceió e a cidade de Arapiraca. O perfil 6 somente estará disponível para a
capital.

Acordo de Nível de Serviço (Service Level Agreement – SLA) para Conexões Dedicadas
nos Cartórios Eleitorais

SLA (Service Level Agreement) ou NMS (Nível Mínimo de Serviço) estabelecido de 99,1%
de disponibilidade mensal mínima por acesso, a ser medida mensalmente. Todos os
produtos e serviços fornecidos para implementação das conexões dedicadas devem
ter qualidade e disponibilidade que não comprometam este índice.

Características das Conexões Comutadas

As conexões comutadas a serem fornecidas são para uso eventual, e devem ser
disponibilizadas para permitir acesso ao TRE/AL a partir de locais que possuam linhas
telefônicas convencionais. As conexões comutadas devem atender as seguintes
exigências:

Possibilidade de serem efetuadas por meio de linhas telefônicas convencionais ou linhas
celulares com características de transmissão de dados (GPRS, 3G);

Acesso a um Ponto de Presença (POP) da licitante do tipo “Remote Access Server”
(RAS), por meio de linha telefônica (convencional ou celular) providenciada pela Justiça
Eleitoral, utilizando um número DDG (Discagem Direta Gratuita) tipo “0800”, válido para
ligações a partir de qualquer ponto dentro do estado;

Proceder a conexão de todos os POPs (ou RAS) ao Prédio Sede do TRE/AL utilizando o
Enlace Concentrador, que é o mesmo enlace utilizado para receber/transmitir os dados
das conexões dedicadas;

Em caso de uso de “trunking” no Concentrador, dividir o tráfego gerado pelas
conexões comutadas através das conexões componentes do “trunking”;

Caso a licitante contratada opte por instalar um RAS nas dependências do TRE/AL, este
RAS deve ter interface com a rede local (padrão FastEthernet ou superior);

Utilizar protocolo de comunicação IP na conexão comutada com os Cartórios Eleitorais,
sendo necessária a seguinte dinâmica de autenticação no momento do estabelecimento
da conexão:
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Autenticação utilizando “Servidor de Autenticação” RADIUS do TRE/AL, com
encaminhamento da solicitação de autenticação baseado no “domínio” modelo “treal.jus.br”. A criação e administração de usuários serão de responsabilidade do TRE/AL;

Estabelecimento de conexão somente com a autenticação emitida pelo “Servidor de
Autenticação” no TRE/AL;

Possibilidade de comunicação por conexão comutada entre Cartórios
Eleitorais/Escritórios Remotos somente por meio de roteamento feito pelo TRE/AL (o
TRE/AL é o centro do Backbone Secundário);

O “default gateway” dos Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos deve ser o Roteador
CPE do respectivo TRE;

Operar em rede dimensionada para atendimento simultâneo de pelo menos 30 (trinta)
conexões comutadas no POP (RAS);

Suportar velocidades de conexão entre 9.600 bps e 56.000 bps no RAS, sendo que a
velocidade da conexão deverá ser negociada com o modem do cliente, para o caso de
conexões por meio de modem convencional. Os modems do RAS deverão suportar
compressão e controle de ERRO por HARDWARE;

A conexão comutada de uso eventual será feita por linha telefônica disponível em cada
local (providenciada pela própria Justiça Eleitoral), utilizando modems da própria Justiça
Eleitoral. A configuração dos equipamentos da Justiça Eleitoral para uso de conexão
comutada será feita por técnicos da Justiça Eleitoral.

Serviço de implantação/instalação do Backbone Secundário

Passagem de cabeamento interno para o Enlace Concentrador

Os seguintes serviços são necessários na passagem de cabeamento interno para o
“Concentrador”:

Providenciar a passagem dos cabos do Concentrador até o ambiente computacional
central (Sala de Servidores), utilizando para isto a infraestrutura de calhas, eletrocalhas
e dutos disponíveis;

Deverá ser realizada a vistoria obrigatória do local de instalação do circuito
Concentrador;

Fornecer todos os cabos e conectores necessários para ligar o cabeamento do
ambiente externo até o ambiente computacional (definido para chegada do enlace);

Conectar os equipamentos fornecidos pela licitante contratada à rede de energia
elétrica disponibilizada. As tomadas são fornecidas pelo TRE/AL;

Planejar o horário de trabalho de instalação do Concentrador conjuntamente com a
equipe técnica do TRE/AL, de maneira a interferir o mínimo possível nos trabalhos
normais;

Guardar as ferramentas e equipamentos auxiliares de instalação de responsabilidade da
licitante contratada nas interrupções de serviço;

Recompor obras civis e pintura eventualmente afetadas quando da passagem dos
cabos, mantendo o padrão local, excetuando-se os casos em que estas ocorrências
sejam consequência de adaptações necessárias para passagem dos cabos, adaptações
estas decididas em comum acordo entre licitante contratada e contratante.
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Comissionamento, integração e testes de aceitação do “Concentrador” e “conexões
dedicadas” do Backbone Secundário

Os seguintes serviços relacionados com o comissionamento, integração e testes para
aceitação do Concentrador e conexões dedicadas do Backbone Secundário são
solicitados:

Realizar o comissionamento (ativação junto à plataforma de comunicação da licitante
contratada) de cada conexão, integrando cada uma ao Backbone Secundário;

Realizar testes de funcionamento do Concentrador e das conexões dedicadas do
Backbone Secundário, de acordo com o Plano de Testes de Aceitação fornecido pela
licitante contratada;

Garantir o funcionamento integrado de todos os produtos e serviços fornecidos
(Cartórios Eleitorais e TRE);

Realizar os Testes de Aceitação de acordo com o Plano de Testes de Aceitação, sempre
acompanhados pelos responsáveis técnicos do TRE/AL, e emitir os relatórios de testes
em duas vias, devidamente assinados pelos executores e pelo responsável em cada
local (TRE ou Cartório Eleitoral).

Uma cópia deve ser entregue para o responsável pelo Backbone Secundário no TRE, e
outra cópia deve ficar com a licitante contratada.

Alteração de PERFIL do concentrador e conexões dedicadas

Os seguintes serviços relacionados com alteração de PERFIL (alteração de velocidade)
do Concentrador e conexões dedicadas são solicitados:

Realizar alteração de PERFIL do Concentrador e conexão dedicada em atendimento a
solicitação efetivada pela Justiça Eleitoral;

Entende-se por “alteração de PERFIL” a mudança de velocidade do respectivo enlace,
sem alteração de endereço ou local de instalação;

Efetuar as alterações necessárias para que a Concentrador e conexões dedicadas
operem no novo PERFIL solicitado;

Realizar testes de funcionamento de cada conexão após a alteração de PERFIL de
acordo com o Plano de Testes de Aceitação fornecido pela licitante contratada;

Realizar os Testes de Aceitação após a alteração do PERFIL, de acordo com o Plano de
Testes de Aceitação, sempre acompanhados pelos responsáveis técnicos do TRE/AL, e
emitir os relatórios de testes em duas vias, devidamente assinados pelos executores e
pelo responsável em cada local (TRE ou Cartório Eleitoral).

Uma cópia deve ser entregue para o responsável pelo Backbone Secundário no TRE/AL,
e outra cópia deve ficar com a licitante contratada.

Testes de aceitação das “conexões comutadas” do Backbone Secundário

Os seguintes serviços relacionados com os testes para aceitação das conexões
comutadas do Backbone Secundário são solicitados:

Realizar testes de funcionamento de conexão comutada no Backbone Secundário, de
acordo com o Plano de Testes de Aceitação fornecido;

Realizar os testes de funcionamento das conexões comutadas com o “Software de
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Autenticação” utilizado pela Justiça Eleitoral, de acordo com o Plano de Testes de
Aceitação fornecido pela licitante contratada, emitir os relatórios de testes, devidamente
assinados pelos executores e pelo responsável pelos testes no TRE/AL, e entregar para
o responsável pelo Backbone Secundário, também no TRE/AL;

Garantir o funcionamento integrado de todos os produtos e serviços fornecidos que
envolvem as conexões comutadas.

Prazos

Prazo para implantação do Backbone Secundário

A implantação do Backbone Secundário é composta por uma série de atividades, a
saber:

Entrega de documentos solicitados (Declaração sobre backbone da licitante contratada,
Plano de Gerenciamento do Contrato, plano Detalhado de Implantação do Backbone
Secundário, Planos de Testes de Aceitação);

Instalação do Concentrador, conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais e
infraestrutura para suportar as conexões comutadas;

Instalação do SGRS;

Testes de aceitação das conexões fornecidas e do SGRS;

Aceitação Global do Backbone Secundário;

Realização do Período de Funcionamento Experimental – PFE;

Aceitação Final de todo o Backbone Secundário.

O Cronograma de Eventos descrito neste Termo de Referência indica todos os prazos
para estas atividades, e relaciona a execução de cada etapa aos pagamentos.

Prazos para serviços de instalação/alteração de velocidade de enlaces no decorrer do
contrato

Os seguintes prazos devem ser observados nos serviços de alteração de perfil de
conexões e instalação de novas conexões:

Prazo para Alteração de Perfil ou de endereço de Conexões:

Concentrador:
Data

Evento

Dia
X

Solicitação formal de alteração de perfil/endereço do
Concentrador encaminhada pela Justiça Eleitoral para a
licitante contratada

X+
30
dias

Alteração do perfil/endereço efetivada (incluindo testes de
aceitação)

Obs.: no caso de mudança de endereço a conexão anterior deve ser desativada, tal
logo o novo endereço passe a estar operacional, não cabendo cobrança em duplicidade
e sendo de inteira responsabilidade da contratada proceder a desativação no endereço
anterior.
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Conexões Dedicadas:
Data

Evento

Dia
Y

Solicitação formal de alteração de perfil/endereço da
conexão dedicada encaminhada pela Justiça Eleitoral para a
licitante contratada

Y+
30
dias

Alteração do perfil/endereço efetivada (incluindo testes de
aceitação)

Obs.: no caso de mudança de endereço a conexão anterior deve ser desativada, tal
logo o novo endereço passe a estar operacional, não cabendo cobrança em duplicidade
e sendo de inteira responsabilidade da contratada proceder a desativação no endereço
anterior.

Prazo para Instalação de Conexões:

Concentrador:
Data

Evento

Dia Z

Solicitação formal de instalação de Concentrador
encaminhada pela Justiça Eleitoral para a licitante
contratada

Z+
30
dias

Conclusão da instalação do Concentrador efetivada
(incluindo testes de aceitação)

Conexões Dedicadas:
Data

Evento

Dia
W

Solicitação Formal de instalação de conexão dedicada
encaminhada pela Justiça Eleitoral para a Licitante
contratada

W+
10
dias

Informação da Licitante contratada sobre a viabilidade da
instalação, ou necessidade de “projeto especial”

W+
30
dias

Conclusão da instalação da conexão dedicada efetivada
para os casos em que houve viabilidade técnica para
execução do serviço (incluindo testes de aceitação)

W+
60
dias

Conclusão da instalação da conexão dedicada efetivada
para os casos em que houve necessidade de “projeto
especial” para execução do serviço (incluindo testes de
aceitação)

Prazo de desinstalação de Conexões:

Concentrador:
Data

Evento
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Solicitação formal de desinstalação de Concentrador
Dia K encaminhada pela Justiça Eleitoral para a licitante
contratada

K+
05
dias

Desinstalação do Concentrador efetivada

Conexões Dedicadas:
Data

Dia U

Evento

Solicitação formal de desinstalação de conexão
dedicada encaminhada pela Justiça Eleitoral para a
licitante contratada

U
Desinstalação da conexão dedicada efetivada
+ 02 dias

Serviço de Gerência de Rede e Serviços – SGRS para o Backbone Secundário

O Serviço de Gerência de Rede e Serviços – SGRS deve contemplar a gerência de rede e
serviços do Backbone Secundário. O SGRS deve atender, no mínimo, aos seguintes
requisitos:

Oferecer serviço de gerência de rede e serviços que contemplem as áreas funcionais:

Gerência de falhas;

Gerência de desempenho, com monitoração de desempenho, gerência de tráfego e
administração de tráfego;

Gerência de configuração, restrito ao ambiente fornecido pela licitante contratada;

Gerência de segurança, restrita ao ambiente fornecido pela licitante contratada;

Gerência de nível de serviço;

Permitir a visualização de informações “on-line” (em tempo real e de forma gráfica) da
rede (Backbone Secundário), possibilitando o acompanhamento e monitoração do
estado global do Backbone Secundário;

A licitante contratada será responsável por fornecer, dimensionar, instalar, configurar e
manter todos os equipamentos, sistemas e ferramentas necessárias para o
provimento do SGRS “on-line”;

A licitante contratada será responsável pela manutenção preventiva e corretiva, a
execução de testes, a atualização e o suporte técnico da infraestrutura de
gerenciamento, sem que isso implique acréscimos nos preços contratados;

O TRE-AL será responsável pelos equipamentos e conexões à Internet que possibilitem
acesso ao SGRS fornecido;

Prover recursos para abertura, acompanhamento e encerramento de chamados
técnicos;

Geração e emissão de relatórios gerenciais, programados para serem gerados
automaticamente ou sob demanda pelo contratante, que permitam o acompanhamento
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da qualidade dos serviços, dos níveis de serviço contratados (SLA) e a validação das
faturas;

Abranger todos os Roteadores CPE (Prédio Sede do TRE/AL e Cartórios Eleitorais) e
enlaces fornecidos, independentemente da tecnologia adotada nestes itens;

Atuar de forma pró-ativa, antecipando-se aos problemas na rede e garantindo a
qualidade do serviço estabelecida no Acordo de Nível de Serviço (SLA), realizando
abertura, acompanhamento e fechamento de chamados técnicos (Trouble Tickets)
relacionados com indisponibilidade e desempenho nos serviços de rede, gerenciamento
de rede e segurança, operando em regime 24x7, todos os dias do ano;

Garantir que os dados do serviço de gerência de rede e serviços trafegarão pela classe
de dados prioritários;

Ser de propriedade e de responsabilidade da licitante contratada, podendo ser
constituído de um ou mais softwares, integrados ou não;

Ser escalável permitindo futuras ampliações nos elementos de rede a serem
gerenciados;

Permitir a definição de perfis de usuários e a atribuição de regras de gerenciamento a
estes perfis e o uso de senhas para controle do acesso às informações;

As senhas fornecidas para a Justiça Eleitoral não devem possibilitar o acesso a qualquer
informação confidencial sobre o backbone da licitante contratada, e não devem
possibilitar qualquer ação ou leitura que prejudique a segurança do Backbone
Secundário;

Permitir o acesso simultâneo de pelo menos 10 usuários do TRE/AL às suas
funcionalidades;

Prover a visualização das informações de gerenciamento através de um Portal de
Gerência acessado por meio de interface WEB;

O Portal de Gerência deverá ser acessado pelo TRE/AL por meio da Internet pública e
protocolo HTTPS com certificação digital (padrão X.509);

O TRE/AL deve ter acesso somente às informações relativas às suas conexões;

O Portal de Gerência deve possuir uma interface única para acesso às suas
funcionalidades independentemente dos equipamentos ou tecnologias empregadas
para a prestação dos serviços;

Disponibilizar a funcionalidade para consulta da configuração do Roteador CPE do
Concentrador e dos Cartórios Eleitorais e emitir notificações quando houver
modificações de configuração dos roteadores;

Fornecer, através do Portal de Gerência, a visualização de informações on-line (em
tempo real e de forma gráfica) sobre o Backbone Secundário, apresentando no mínimo
o seguinte:

Topologia do Backbone Secundário, incluindo os Roteadores CPE e seus enlaces, com
visualização do estado operacional de todos os elementos da rede (enlaces e
equipamentos). O estado operacional dos elementos de rede deve ser atualizado
automaticamente, sempre que ocorrer qualquer alteração nestes elementos;

Alarmes e eventos ocorridos no Backbone Secundário, com informações de data e
hora de ocorrência e identificação dos recursos gerenciados;

Consumo de banda nos enlaces (entrada e saída) com valores instantâneos, médios e
de pico dos últimos 30 (trinta) dias, separados por semana e diferenciação de dias úteis
e horários comercial;
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Ocupação de memória e CPU dos Roteadores CPE;

Estratificação de volume tráfego (entrada e saída) por classe de serviço para a
Concentrador ou conexão dedicada;

Retardo dos enlaces com valores instantâneos, médios e de pico dos últimos 30 (trinta)
dias;

Visualização da quantidade de chamados registrados, em aberto, fechados e
encerrados, dentro e fora do prazo contratual, por tipo de problema, permitindo
acesso ao detalhamento dos chamados;

Inventário dos equipamentos e enlaces da rede contando, com no mínimo as seguintes
informações:

Enlace: código de identificação junto a operadora contratada, tecnologia e nível de
serviço;

Roteador CPE: fabricante e modelo, configuração lógica e configuração física (placas,
interfaces, memória, slots, dentre outros);

Endereçamento lógico: endereços IPs e máscaras de rede;

Prover o armazenamento de todos os dados coletados nos elementos gerenciados e
informações geradas para confecção dos relatórios durante um período de 12 (doze)
meses, relativos ao Serviço de Gerência de Rede e Serviços (SGRS), devendo ao final de
cada período de 12 (doze) meses disponibilizá-los ao Contratante, conjuntamente com
o modelo de dados, em meio de armazenagem a ser definido pelo Contratante;

A indisponibilidade dos dados de gerência (coleta não realizada, dados não acessíveis)
será contabilizada como indisponibilidade do SGRS, no período em que os dados não
forem coletados ou ficarem inacessíveis, caso isto implique em perda de dados de
gerenciamento;

Os dados e informações armazenados, conjuntamente com o modelo de dados,
poderão ser solicitados pelo Contratante, a qualquer tempo, devendo a licitante
contratada colocá-los à disposição no prazo máximo de 4 (quatro) dias úteis, em meio
a ser definido pelo Contratante e/ou na base de dados da solução de gerência (carga
dos dados extraídos e removidos);

O intervalo para coleta de dados no SGRS deve ser de no mínimo 5 (cinco) minutos, ou
valores maiores a critério do Contratante;

Registrar em seu LOG de históricos todos os acessos realizados, com autenticação de
usuário, data/hora, devendo permitir a recuperação do registro de histórico;

Realizar registro de todas as ocorrências de alarmes/eventos em LOG de históricos
e/ou base de dados contendo informações de data/hora de ocorrência, identificando os
recursos gerenciados;

Assegurar a continuidade da coleta dos dados de gerenciamento em casos de perda de
comunicação entre o SGRS e os elementos gerenciados, de maneira a garantir que não
exista perda de informação no gerenciamento de recursos.

Serviço de operação do Backbone Secundário

Período de Funcionamento Experimental – PFE
O PFE – Período de Funcionamento Experimental é o período de 30 (trinta) dias em
funcionamento ininterrupto após a Aceitação Global.

Durante o PFE o Service Level Agreement – SLA é válido para os enlaces contratados.
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A descontinuidade do PFE ocorrerá nas seguintes situações:

Caso ocorra interrupção dos serviços de comunicação do Concentrador, por um
período de tempo que extrapole o permitido no respectivo SLA contratado;

Caso ocorra interrupção dos serviços de comunicação de mais de 5% das conexões
dedicadas contratadas, por um período de tempo que extrapole o permitido no
respectivo SLA contratado

A consequência da descontinuidade do PFE será o reinício do período de 30 (trinta) dias
do PFE, contados a partir da recuperação de todas as anormalidades registradas e
volta do funcionamento normal de todos os serviços.

O reinício do PFE devido à recuperação de problemas registrados durante este período
será permitido até 03 (três) vezes, ou seja, o PFE poderá ser interrompido até 03 (três)
vezes. Ultrapassado este limite serão aplicadas as penalidades previstas neste Termo
de Referência e no Contrato.

Os intervalos para reinício do PFE (em caso de interrupção do período em andamento)
devem ser de no máximo 03 (três) dias, ou seja, a licitante contratada tem até 03 (três)
dias para solucionar os problemas para que seja reiniciado o PFE, e as seguintes regras
devem ser observadas:

Na 1ª interrupção do PFE (interrupção do PFE inicial):

Será considerada em uso a 1ª chance de reinício do PFE;

A partir do 4º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, passará a ser considerada em
uso a 2ª chance de reinício do PFE (restando então apenas a 3ª chance de reinício);

A partir do 7º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, passará a ser considerada em
uso a 3ª chance de reinício, não restando nenhuma chance de reinício do PFE;

A partir do 10º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, deverão ser aplicadas as
penalidades previstas pelo não cumprimento do PFE;

Na 2ª interrupção do PFE:

Será considerada em uso a 2ª chance de reinício do PFE ou, será considerada em uso a
3ª chance de reinício do PFE, caso a 2ª chance já tenha sido utilizada. Caso não esteja
disponível chance alguma serão aplicadas as penalidades previstas pelo não
cumprimento do PFE;

A partir do 4º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, será considerada em uso a 3ª
chance de reinício do PFE (caso esta chance ainda esteja disponível). Caso esta chance
não esteja disponível serão aplicadas as penalidades previstas pelo não cumprimento
do PFE;

A partir do 7º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, deverão ser aplicadas as
penalidades previstas pelo não cumprimento do PFE;

Na 3ª interrupção do PFE:

Será considerada em uso a 3ª chance de reinício do PFE, caso esta chance ainda esteja
disponível. Caso esta chance não esteja disponível serão aplicadas as penalidades
previstas pelo não cumprimento do PFE;

A partir do 4º dia serão aplicadas as penalidades previstas pelo não cumprimento do
PFE.
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Operação do Backbone Secundário durante o PFE – Período de Funcionamento
Experimental

Durante a vigência do PFE – Período de Funcionamento Experimental, que é o período
de 30 (trinta) dias em funcionamento ininterrupto após a Aceitação Global, os seguintes
requisitos relacionados com o Serviço de Operação do Backbone Secundário são
solicitados:

Estabelecer, em conjunto com a equipe técnica do TRE-AL, um Plano de Operação,
Gerenciamento e Suporte do Backbone Secundário, observando as necessidades da
Justiça Eleitoral e as diretrizes de operação de redes da licitante contratada;

Permitir a presença de técnicos da Justiça Eleitoral no ambiente de gerenciamento da
licitante contratada, desde que agendada com antecedência mínima de 15 dias.

Operação do Backbone Secundário após o PFE – Período de Funcionamento
Experimental

Após o PFE – Período de Funcionamento Experimental, os seguintes requisitos
relacionados com o Serviço de Operação do Backbone Secundário são solicitados:

Disponibilizar, obrigatoriamente, 01 (um) técnico na sede do TRE/AL, no período de 03
(três) dias antes de uma eleição, referendo ou plebiscito até 01 (um) dia após esta
eleição (válido para qualquer eleição, referendo ou plebiscito, em qualquer turno), das
08:00hs às 18:30hs, com intervalo de almoço de 1:30hs;

Manter plantão especial no ambiente da licitante contratada, para suporte do Backbone
Secundário durante 24 horas/dia, 7 dias/semana, durante o período de 03 (três) dias
antes de uma eleição até 01 (um) dia após esta eleição (válido para qualquer eleição, em
qualquer turno). O atendimento feito a partir deste ambiente deve ser via telefone
“0800”;

Atender todas as determinações do Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte do
Backbone Secundário, definido durante o PFE;

Realizar trabalhos de configuração/reconfiguração dos equipamentos fornecidos pela
licitante contratada, de forma a atender ao Plano de Operação, Gerenciamento e
Suporte do Backbone Secundário.

Deverá ser providenciada a substituição do(s) técnico(s) de suporte presentes em cada
TRE, conforme definido no subitem “a)”, se entendido que o profissional: não se adapta
à execução do serviço; ou não possua domínio dos equipamentos e softwares
ofertados; ou possua problemas de qualquer ordem que o impossibilite de executar
suas atividades nos horários estabelecidos.

Serviço de Manutenção do Backbone Secundário

Condições gerais para prestação do serviço de manutenção

As seguintes condições devem ser observadas na prestação do serviço de
manutenção dos enlaces, equipamentos e softwares fornecidos para o Backbone
Secundário:

Os serviços de manutenção devem atender a todos os requisitos especificados no item
“Requisitos do serviço de manutenção” deste Termo de Referência;

Todos os serviços de manutenção dos enlaces fornecidos (Concentrador, conexões
dedicadas e conexões comutadas) devem ser efetuados desde o início até o final do
contrato. São de inteira responsabilidade da licitante contratada, e devem estar
totalmente cobertos pelo pagamento mensal relativo ao fornecimento de cada um
destes enlaces, sem que isso implique acréscimos nos preços contratados;

O serviço de manutenção dos enlaces fornecidos (Concentrador, conexões dedicadas
e conexões comutadas) deve garantir o funcionamento correto dos enlaces, e deve
garantir a manutenção adequada dos equipamentos empregados nestes enlaces e que
são fornecidos pela licitante contratada;
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Os serviços de manutenção devem cobrir todas as despesas relacionadas com a troca
ou reposição de peças, manutenção de softwares e reparos de instalações, incluindo
as despesas de deslocamento de técnicos, diárias, hospedagem e demais gastos
relacionados com a equipe técnica de manutenção;

Caberá a Justiça Eleitoral arcar com a responsabilidade por danos em insumos
fornecidos pela licitante contratada em virtude de vandalismo, ou acidentes causados
por pessoas que não sejam vinculadas à licitante contratada, devidamente
comprovados mediante documento específico.

Requisitos do serviço de manutenção

O serviço de manutenção deve ser prestado pela licitante contratada, que deve atender
obrigatoriamente as seguintes condições:

Efetuar manutenção preventiva em todos os enlaces e equipamentos, de forma a
identificar possíveis pontos de falha e garantir o perfeito funcionamento de todos estes
enlaces e equipamentos;

Efetuar manutenção corretiva assim que for detectado algum mau funcionamento de
enlaces e equipamentos, ou problemas em instalações feitas, de forma que voltem a
funcionar perfeitamente.

O serviço de manutenção corretiva deve incluir o reparo e a substituição de peças
defeituosas em equipamentos, e reparos nas instalações que apresentarem problemas;

Realizar o serviço de manutenção no local de instalação do equipamento sempre que
possível. Caso seja necessário remover o equipamento, a licitante contratada deve
providenciar a substituição do equipamento por outro idêntico em perfeito
funcionamento, para então retirar o equipamento com defeito e encaminhá-lo para a
manutenção;

Permitir efetuar a “Abertura de Chamado de Manutenção” junto a “Central de
Atendimento” da licitante contratada por meio de um telefone “0800” para todo o
estado;

A licitante contratada deve ser responsável por todos os técnicos que forem realizar
manutenção dos enlaces em qualquer um dos sites atendidos neste Termo de
Referência;

Prazos:

Iniciar os procedimentos de manutenção de qualquer um dos enlaces fornecidos
(Concentrador, conexões dedicadas e conexões comutadas) em até 04 (quatro) horas
após a notificação do problema, feito por meio de abertura de chamado;

Durante o procedimento de manutenção do Concentrador e/ou de uma conexão
dedicada será computado o PNF – Período de Não Funcionamento do Enlace;

O PNF será computado em minutos a partir da “abertura do chamado de manutenção”
feito pelo “0800” da licitante contratada;

O término do PNF será computado a partir do aceite da manutenção (fechamento do
chamado) feito por um técnico do local responsável pela abertura do chamado, sendo
necessária a identificação do técnico responsável pelo fechamento do chamado;

O somatório de PNF em minutos (“períodos de não funcionamento do enlace”) durante
um mês, que exceder o tempo de parada permitido neste mesmo período de acordo
com o SLA contratado, será tomado com base de desconto da parcela mensal de
pagamento (do Concentrador ou conexão dedicada que teve seu serviço interrompido)
no mês subseqüente (as regras aplicadas para este desconto estão contidas no item
“Forma de Pagamento” neste Termo de Referência). A consolidação dos “períodos de
não funcionamento do enlace” será feita pelo contratante com base nas informações
obtidas no SGRS e registros próprios de ocorrências;
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Períodos normais de operação da rede: realizar e concluir a manutenção dos enlaces,
equipamentos e instalações fornecidos em até 24 (vinte e quatro) horas após a
“abertura do chamado de manutenção”, que deve ser feita via “0800” da licitante
contratada;

Períodos de operação próximos a eleições: durante o período com inicio 15 (quinze)
dias antes da eleição e término 05 (cinco) dias após a eleição (válido para qualquer
eleição, em qualquer turno, que ocorra até o final do contrato), realizar e concluir a
manutenção dos enlaces, equipamentos e instalações do TRE/AL em até 08 (oito) horas
após a “abertura do chamado de manutenção”, que deve ser feita via “0800” da
licitante contratada;

CONFIGURAÇÃO INICIAL ESTIMADA PARA O BACKBONE SECUNDÁRIO

A configuração inicial estimada do Backbone Secundário indica a configuração a ser
considerada para o início do contrato, objeto descrito neste Termo de Referência.

A configuração inicial estimada do Backbone Secundário está detalhada nas planilhas de
preços a serem preenchidas, constantes do item 6.2.2.2.2.1 - “Planilhas de Preço para
obtenção do VT_AL” deste Termo de Referência.

A configuração estimada detalhada nas planilhas de preços a serem preenchidas indica
a configuração estimada para os 12 (doze) meses iniciais de contrato do objeto
descrito neste Termo de Referência.

DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA PELA LICITANTE CLASSIFICADA EM 1º LUGAR
NO PREGÃO

A documentação a ser apresentada deve ser dividida em:

Documentação #1: Documentos de Habilitação;

Documentação #2: Proposta (Especificações Técnicas e Preços).

Documentação #1: Documentos de Habilitação

A seguinte documentação deve ser fornecida com os demais documentos exigidos
para a participação no certame licitatório:

Declaração de pessoa jurídica de direito público ou privado do país ou do exterior,
atendidas pela licitante, mencionando o bom funcionamento de sua WAN com
transmissão de dados com conexões dedicadas e comutadas, e SGRS, utilizando
técnicas e meios de transmissão semelhantes às especificações deste Termo de
Referência, com composição de pelo menos 50 (cinquenta) conexões dedicadas e pelo
menos 20 (vinte) conexões comutadas entre “Escritórios Remotos” e seu respectivo
“Escritório Sede”.

As WANs consideradas nas declarações fornecidas devem ter sido implementadas nas
Regiões onde a licitante tenha Outorga da ANATEL correspondente ao ITEM 01 deste
Termo de Referência.

A declaração deve conter pelo menos as seguintes informações:

Nome da empresa ou instituição;

Nome e cargo de quem assinou;

Telefone para contato;

Descrição breve da rede;
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Bom funcionamento da rede;

Data que entrou em funcionamento.

A licitante deve comprovar capacidade para execução dos serviços que abrangem as
atividades de suporte técnico, apresentando os seguintes documentos:

No caso de licitantes concorrendo individualmente:

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro do estado de Alagoas, ou

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
em nível nacional ou regional, que contemple o estado de Alagoas.

No caso de licitantes concorrendo na forma de consórcio:

A empresa LÍDER do consórcio deve apresentar:

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro do estado de Alagoas, ou

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
em nível nacional ou regional, que contemple o estado de Alagoas.

As demais empresas integrantes do consórcio devem apresentar:

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro do estado de Alagoas, ou

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
em nível nacional ou regional, que contemple o estado de Alagoas.

Relação dos estabelecimentos (matriz e/ou filiais e/ou pontos de assistência) que a
licitante possui, cada qual apto a prestar os serviços de suporte aos enlaces de dados
solicitados neste Termo de Referência, devendo compreender, no mínimo, um
escritório no estado Alagoas;

Na relação dos estabelecimentos devem ser discriminados o nome, CNPJ, endereço,
telefone e responsável técnico.

Documentação #2: Proposta (Especificações Técnicas e Preços)

A Documentação #2 deverá conter obrigatoriamente o seguinte:

Especificações Técnicas, com:

Descrição dos aspectos técnicos dos produtos e serviços oferecidos;

Planilhas Técnicas, com informações sobre as linhas de comunicação.

Preços, conforme solicitado neste anexo.

Obs.: a Documentação #2, apresentada com Especificações Técnicas que não
atendam os requisitos mínimos especificados neste Termo de Referência, implicará na
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desclassificação da licitante.

Especificações Técnicas

As Especificações Técnicas devem ter descrição de todos os itens relacionados com o
atendimento aos requisitos deste Termo de Referência, mencionando detalhes
técnicos. Devem ser fornecidas obrigatoriamente as seguintes informações:

Informações precisas sobre cada um dos enlaces ofertados (nuvem WAN que compõe
o Backbone Secundário, Concentrador, conexões dedicadas e conexões comutadas),
comprovando o atendimento a todos os requisitos estabelecidos neste Termo de
Referência;

Marca e modelo dos Roteadores CPE a serem fornecidos (TRE e Cartórios Eleitorais);

Declaração expressa dirigida ao TRE/AL, especificando que a licitante está obrigada a
atender a um determinado SLA (mínimo de 99,44% para a Concentrador e mínimo de
99,1% para as conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais).

No caso de consórcio, declaração expressa dirigida ao TRE/AL, especificando que cada
uma das empresas participantes do consórcio estão obrigadas a atender ao mesmo
SLA (mínimo de 99,44% para o Concentrador e mínimo de 99,1% para as conexões
dedicadas nos Cartórios Eleitorais).

Preços

A proposta deve conter os preços dos serviços e produtos solicitados neste Termo de
Referência, considerando o seguinte:

Os preços devem ser apresentados obrigatoriamente conforme as planilhas
constantes do item 6.2.2, sob pena de desclassificação da proposta. As planilhas
indicam onde devem ser preenchidos os preços solicitados;

Toda a avaliação a ser feita com relação a preços será efetuada considerando os
preços com impostos e todos os demais encargos que façam parte do serviço cotado.

Descrição dos preços solicitados

Os seguintes preços são solicitados nas planilhas, sendo que em cada planilha é
indicada a necessidade do preenchimento do preço com todos os impostos:

INSTALAÇÃO:

Vinst_con_TRE: valor do serviço de instalação do Concentrador.

Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários;

Vinst_con_ded: valor do serviço de instalação de cada conexão dedicada de qualquer
PERFIL.

Este valor deve ser igual para todas as conexões dedicadas de qualquer PERFIL
fornecidas em Alagoas.

Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários para a instalação de
cada conexão dedicada;

Vtot_inst_AL: valor total dos serviços de instalação em Alagoas.

Vtot_inst_AL = (Vinst_con_TRE) +
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(nº de conexões dedicadas x Vinst_con_ded)

OBS.: não há nenhum custo associado à instalação de conexões comutadas.

ALTERAÇÃO DE PERFIL DE CONEXÕES:

Valt_PERFIL_con_TRE: valor do serviço de alteração de PERFIL da Concentrador.

Este valor deve ser igual para todas as conexões TRE fornecidas em Alagoas.

Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários para a alteração de
PERFIL de cada Concentrador;

Valt_PERFIL_con_ded: valor do serviço de alteração de PERFIL de uma conexão
dedicada.

Este valor deve ser igual para todas as conexões dedicadas fornecidas em Alagoas.

Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários para a alteração de
PERFIL de cada conexão dedicada;

FORNECIMENTO DAS LINHAS:

Vmen_con_TRE_AL_perfil_X: valor mensal relativo ao serviço de fornecimento do
Concentrador Perfil X (1 a 6) em Alagoas;

Este valor deve ser igual para todas as conexões TRE Perfil X fornecidas em Alagoas;

Este valor deve cobrir o custo para manter a Concentrador Perfil X operacional,
atendendo a todas as características solicitadas;

Vmen_con_ded_AL_perfil_X: valor mensal relativo ao serviço de fornecimento de cada
conexão dedicada Perfil X (1 a 6);
Este valor deve ser igual para todas as conexões dedicadas fornecidas em Alagoas);

Este valor deve cobrir o custo para manter a conexão dedicada operacional, atendendo
a todas as características solicitadas;

Vmin_con_comutada_AL: valor mensal relativo ao serviço de fornecimento de 01 (um)
minuto de conexão comutada;

Este valor deve ser igual para qualquer acesso que utilize conexão comutada dentro do
estado de Alagoas.

Planilhas de Preços a serem apresentadas

Os itens seguintes apresentam as planilhas a serem preenchidas pelas licitantes
obrigatoriamente em atendimento ao ITEM 1.
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Planilhas de Preço para obtenção do VT_AL

A planilha de preço a seguir deve ser preenchida para obter o Valor Total dos Serviços
no Backbone Secundário para Alagoas.

As informações a seguir são prestadas no sentido de auxiliar o preenchimento das
Planilhas para obtenção do VT_AL:

A coluna “Serviço” cita o serviço que está sendo discriminado. Cada serviço tem seu
respectivo valor já discriminado em planilhas anteriores.

Por exemplo: o valor Vinst_con_TRE corresponde ao serviço inst_con_TRE da planilha;

A coluna “Quantidade” informa a quantidade estimada do respectivo serviço que será
realizada durante o contrato;

A coluna “Total (R$)” deve ser preenchida com o valor total a ser pago durante o
contrato pelo respectivo serviço;

Por exemplo: Total (R$) para instalação de concentradores é dado por
Total (R$) = Quantidade x Vinst_con_TRE

O valor VTtot_inst_AL é obtido a partir do somatório de todos os valores pagos por
instalações durante o contrato:

VTtot_inst_AL = (quantidade x Vinst_con_TRE)
+ (quantidade x Vinst_con_ded)

O valor VTalt_PERFIL_AL é obtido a partir do somatório de todos os valores pagos por
alterações de velocidade durante o contrato. A quantidade de alterações é estimada.

VTalt_PERFIL_AL = (quantidade x Valt_PERFIL_con_TRE)
+ (quantidade x Valt_PERFIL_con_ded)

O Vtot_men_con_AL é obtido a partir do somatório do valor de todas as conexões
fornecidas;

O valor VTtot_men_con_AL é obtido a partir de:

VTtot_men_con_AL = 12 X Vtot_men_con_AL na config inicial

O valor total dos serviços do Backbone Secundário:

VT_AL = VTtot_inst_AL
+ VTalt_PERFIL_AL
+ VTtot_men_con_AL
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6.2.2.2.2.1. Planilha de Preço para obtenção da estimativa de contratação

A seguir está apresentada a planilha a ser preenchida para obtenção do VT_AL, ou seja,
a estimativa de contratação ao final da migração de todo o backbone secundário.
Ressalta-se que o quantitativo de serviços contratados poderá ser ampliada ou
diminuída, a critério do TRE/AL.

Para efeito de estimativa inicial, o "Anexo I" lista os endereços iniciais de implantação e
seus respectivos perfis.

Todos os endereços listados no "Anexo I" deverão, obrigatoriamente, terem viabilidade
técnica para a instalação.

O Valor Global da Proposta ou VGP será igual ao VT_AL.

PLANILHA VT_AL:
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
Serviço

Quantidade

Total (R$)

inst_con_TRE

1

Valt_PERFIL_con_TRE

1

inst_con_ded

53

Valt_PERFIL_con_ded

10

VTtot_inst_AL =

QUANTIDADE

Valor mensal

estimada

(R$)

(12 meses)

con_TRE_AL_PERFIL 1

0

con_TRE_AL_PERFIL 2

0

con_TRE_AL_PERFIL 3

0

con_TRE_AL_PERFIL 4

0

con_TRE_AL_PERFIL 5

0

con_TRE_AL_PERFIL 6

1

con_ded_AL_perfil_1

10

con_ded_AL_perfil_2

40

con_ded_AL_perfil_3

0

con_ded_AL_perfil_4

2

con_ded_AL_perfil_5

0
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con_ded_AL_perfil_6

1

VTtot_men_con_AL =

VT_AL (VTtot_inst_AL+ VTtot_men_con_AL) =

DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA PELA LICITANTE CONTRATADA

A licitante contratada deverá entregar a documentação abaixo referente aos produtos
fornecidos, de acordo com o cronograma da Tabela 3 contida no item “Cronograma de
Eventos” deste Termo de Referência:

Plano de Gerenciamento do Contrato;

Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário;

Plano de Testes de Aceitação;

Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte do Backbone Secundário.

Deve ser entregue ao Contratante 1 (uma) cópia completa de cada um dos
documentos.

Plano de Gerenciamento do Contrato

Documento fornecendo as informações relevantes para o acompanhamento do
processo de instalação, integração e testes dos produtos contratados,
acompanhamento da execução dos serviços contratados, equipe técnica alocada no
processo, cronograma detalhado das atividades, descrição dos relatórios/documentos
a serem entregues pela licitante contratada e outras informações de interesse para o
gerenciamento e acompanhamento do contrato.

A licitante contratada submeterá ao Contratante, para revisão e aprovação, o Plano de
Gerenciamento do Contrato contendo também a descrição de todas as atividades
gerenciais relativas ao trabalho contratado, para fins de acompanhamento e controle
pelo Contratante.

Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário

Documento descrevendo o Backbone Secundário a ser implementado, sua arquitetura
detalhada, descrição detalhada de enlaces e equipamentos fornecidos (e demais
características relevantes), em conformidade com a proposta apresentada.

O Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário deve ainda apresentar os
cronogramas de execução das atividades de implantação.

Obs.: caso haja necessidade de substituição de qualquer equipamento ou software
ofertado por ocasião da apresentação do Plano Detalhado de Implantação do Backbone
Secundário, estas modificações devem ser previamente submetidas ao Contratante,
que poderá ou não concordar.

Planos de Testes de Aceitação

A licitante contratada deverá elaborar os seguintes Planos de Testes de Aceitação:
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Plano de Testes de Aceitação – Enlaces Backbone Secundário: este plano deverá conter
testes para verificação do atendimento de todos os requisitos descritos neste Termo
de Referência referentes aos enlaces de comunicação do Backbone Secundário
(TRE/AL e Cartórios Eleitorais). O plano deve englobar testes de enlaces e
equipamentos do Backbone Secundário.

Plano de Testes de Aceitação do SGRS: este plano deverá conter testes para verificação
do atendimento de todos os requisitos para o SGRS especificados neste Termo de
Referência.

Plano de Testes de Aceitação Global do Backbone Secundário: este plano deverá conter
testes para verificação do atendimento de todos os requisitos do Backbone Secundário
especificados neste Termo de Referência, de forma a garantir o funcionamento
completo e integrado de todos os enlaces e equipamentos fornecidos, operando de
forma individual e simultânea.

7.3.2 Os planos de testes de aceitação deverão seguir as seguintes recomendações:

Deve haver pelo menos um teste para verificação do atendimento de cada requisito de
funcionalidade dos serviços especificados neste Termo de Referência;

Para cada teste devem ser descritos os procedimentos, ambientes e equipamentos a
serem utilizados e os resultados esperados.

Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte do Backbone Secundário

Este plano deverá conter os procedimentos acordados entre Contratante e licitante
contratada definindo:

Procedimento de operação e gerenciamento do Backbone Secundário a ser adotado
pelo Contratante;

Procedimentos para suporte em primeiro nível por parte das equipes técnicas da
Justiça Eleitoral (TRE/AL e Cartórios Eleitorais) em caso de necessidade de
reconfiguração ou parada para testes e manutenção preventiva solicitados pela licitante
contratada;

Procedimento de operação, gerenciamento e suporte do Backbone Secundário a ser
adotado pela licitante contratada;

Recomendações e instruções sobre acesso ao Serviço de Gerência de Redes e
Serviços fornecido.

ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

Responsabilidade Técnica

A licitante contratada e o Contratante constituirão, cada parte, uma Equipe Técnica
(com um Responsável Técnico) para o acompanhamento dos trabalhos;

A equipe técnica designada pelo Contratante decidirá sobre as questões técnicas
concernentes as especificações, inspeções, revisões e aceitações do trabalho.

A Contratante nomeará representante responsável pela Gestão do Contrato, bem
como seu substituto legal;

A Contratante nomeará representante responsável pela Fiscalização do Contrato,
devendo este ser servidor da Secretaria de Tecnologia da Informação, bem como seu
substituto legal;
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Todas as decisões, instruções ou demandas deverão ser registradas em ata, a serem
assinadas pelos participantes;

A licitante contratada não poderá parar ou suspender o trabalho, no todo ou em parte,
enquanto houver alguma pendência técnica, salvo com ordem expressa em contrário
emitida pelo Contratante. As pendências deverão ser resolvidas com base no contrato
a ser celebrado, que por sua vez se baseia nas especificações deste Termo de
Referência;

A equipe técnica do Contratante poderá solicitar reuniões extraordinárias e relatórios
adicionais à licitante contratada a respeito de qualquer parte dos trabalhos. Os
relatórios adicionais deverão ser entregues à equipe técnica do Contratante no prazo
de 10 dias por meio de correio eletrônico ou outro meio idôneo.

Reuniões de acompanhamento

Serão programadas reuniões (em princípio mensais) de acompanhamento entre a
licitante contratada e a equipe técnica do Contratante, em locais a serem programados
entre as partes;

Antes de cada reunião de acompanhamento, a licitante contratada entregará para o
Contratante as informações sobre o progresso das instalações daquele período, com:
identificação do período, metas previstas, metas cumpridas, estado atual, pendências,
alterações e justificativas;

Adicionalmente, a equipe técnica do Contratante poderá solicitar reuniões e
informações adicionais a licitante contratada a respeito de qualquer parte do trabalho
que julgue necessário. As informações adicionais deverão ser prontamente preparadas
pela licitante contratada e enviadas à equipe técnica do Contratante através de facsímile, e-mail ou outro meio mais propício.

Inspeções

Quando necessário, a licitante contratada deverá assegurar à equipe técnica do
Contratante o livre acesso as suas instalações, bem como nas de suas subcontratadas (caso existam), para o acompanhamento de todos os trabalhos e
atividades relativas ao fornecimento dos produtos contratados.

ACEITAÇÃO

A aceitação dos serviços contratados será realizada em etapas. A licitante contratada
deverá preparar e fornecer previamente os Planos de Testes de Aceitação, que serão
submetidos ao Contratante para fins de análise e aprovação.

A licitante contratada deverá também fornecer todos os meios e recursos, necessários
para a realização dos processos de aceitação dos serviços contratados.

As etapas de aceitação serão:

Aceitação dos Enlaces;
Aceitação Global;
Aceitação Final.

As aceitações serão formalizadas através de Relatórios de Testes de Aceitação
(emitidos com base nos Planos de Testes de Aceitação) devidamente assinados pelos
executores dos testes. A licitante contratada elaborará um modelo de Relatório de
Testes que deverá ser aprovado pelo Contratante antes de seu uso.

Aceitação dos Enlaces do Backbone Secundário (Concentrador, conexões dedicadas e
conexões comutadas)

Estas aceitações seguirão os Planos de Testes de Aceitação dos Enlaces do Backbone
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Secundário, e serão realizadas de acordo com o cronograma elaborado pela licitante
contratada. A execução dos testes será de responsabilidade da licitante contratada
com acompanhamento pelos técnicos do Contratante. A licitante contratada deverá
fornecer equipamentos, documentação e outras facilidades adicionais necessárias para
a realização dos testes.

Aceitação Global

9.2.1. A Aceitação Global seguirá o Plano de Testes de Aceitação Global. A execução
dos testes será de responsabilidade da licitante contratada com acompanhamento
pelos técnicos do Contratante.

9.2.2. Esta aceitação ocorrerá somente após a Aceitação dos Enlaces do Backbone
Secundário.

9.2.3. A licitante contratada deverá fornecer equipamentos, documentação e outras
facilidades adicionais necessárias para a realização dos testes.

Aceitação Final

9.3.1. Esta aceitação será considerada realizada após o Período de Funcionamento
Experimental – PFE, que é o período de 30 (trinta) dias em funcionamento ininterrupto
após a Aceitação Global, e após a eliminação de todas as pendências.

9.3.2. A condição para Aceitação Final é que todos os serviços fornecidos para o
Backbone Secundário funcionem de forma ininterrupta durante 30 (trinta) dias,
conforme determina o PFE.

9.3.3. As condições para cumprimento do PFE estão descritas no item “Período de
Funcionamento experimental – PFE” deste Termo de Referência.

CRONOGRAMA DE EVENTOS

A licitante contratada deverá cumprir obrigatoriamente os principais eventos e prazos
descritos na Tabela 3, que mostra o cronograma dos principais eventos deste edital.

TABELA 3:
DATA

Dia D

D+8
dias

D + 15
dias

EVENTO

Assinatura do Contrato entre o TRE/AL e a
licitante vencedora (adjudicatária)

Entrega do Plano de Gerenciamento do
Contrato
Entrega do Plano Detalhado de Implantação
do Backbone Secundário

Aprovação do Plano de Gerenciamento do
Contrato
Aprovação do Plano Detalhado de
Implantação do Backbone Secundário

RESPONSÁVEL

Licitante
contratada /
TRE/AL

Licitante
contratada

TRE/AL

Entrega dos Planos de Teste de Aceitação
Plano de Testes de Aceitação - Enlaces
do Backbone Secundário
D + 18
dias

Plano de Testes de Aceitação do SGRS

Licitante
contratada

Plano de Testes de Aceitação Global do
Backbone Secundário
Modelos de Relatório de Teste
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D + 20
dias

Aprovação dos Planos de Testes de
Aceitação

TRE/AL

Conclusão de instalação do 1º Grupo,
formado por:
Conexões TREs (todas);

D + 30
dias

Infraestrutura para aceitar conexões
comutadas a partir de qualquer localidade
no estado;
3% das conexões dedicadas no estado,
sendo que estas conexões devem ser
escolhidas em comum acordo entre licitante
contratada e o TRE contratante;

Licitante
contratada

SGRS – Sistema de Gerência de Rede e
Serviços.

D + 35
dias

Conclusão da Aceitação do 1º Grupo

Licitante
contratada /
TRE/AL

Conclusão da instalação do 2º Grupo,
formado por:
D + 45
dias

D + 50
dias

Licitante
22% das conexões dedicadas no estado,
contratada
sendo que estas conexões devem ser
escolhidas em comum acordo entre licitante
contratada e o TRE contratante

Conclusão da Aceitação do 2º Grupo

Licitante
contratada /
TRE/AL

Conclusão da instalação do 3º Grupo,
formado por:
D + 60
dias

D + 65
dias

Licitante
25% das conexões dedicadas no estado,
contratada
sendo que estas conexões devem ser
escolhidas em comum acordo entre licitante
contratada e o TRE contratante

Conclusão da Aceitação do 3º Grupo

Licitante
contratada /
TRE/AL

Conclusão da instalação do 4º Grupo,
formado por:
D + 90
dias

D + 95
dias

Licitante
25% das conexões dedicadas no estado,
contratada
sendo que estas conexões devem ser
escolhidas em comum acordo entre licitante
contratada e o TRE contratante

Conclusão da Aceitação do 4º Grupo

Licitante
contratada /
TRE/AL

Conclusão da instalação do 5º Grupo,
formado por:
D + 110
dias

Licitante
25% das conexões dedicadas no estado,
contratada
sendo que estas conexões devem ser
escolhidas em comum acordo entre licitante
contratada e o TRE contratante

D + 115
dias

Conclusão da Aceitação do 5º Grupo

D + 130
dias

Conclusão da Aceitação Global (início do
PFE no estado)

Licitante
contratada /
TRE/AL

Licitante
contratada /
TRE/AL
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D+
135 dias

Entrega do Plano de Operação,
Gerenciamento e Suporte

Licitante
contratada

D + 150
dias

Conclusão da Aceitação Final (fim do PFE no
TRE/AL
estado)

Obs.: Antecipação de Eventos

Em caso de antecipação de eventos constantes da Tabela 3, os eventos subsequentes
diretamente relacionados com o evento antecipado poderão ser igualmente
antecipados;

O percentual de conexões dedicadas instaladas em cada grupo pode ser alterado
desde que se esteja adiantando estas instalações. Caso se adiante estas instalações os
grupos subsequentes poderão ter um percentual menor.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento dos serviços na fase de implantação do Backbone Secundário será feito
em parcelas, conforme o cronograma da Tabela 4, liberadas de acordo com a
execução e entrega. Deve ser observado que o Contratante requer um prazo máximo
de 10 (dez) dias para atestar e operacionalizar o pagamento após cada comprovação
de execução e entrega de serviços;

O pagamento dos serviços a serem prestados durante o prazo contratual será feito em
parcelas mensais, conforme mostrado na Tabela 5. Deve ser observado que o
Contratante requer um prazo máximo de 10 (dez) dias para atestar e operacionalizar o
pagamento após cada comprovação de execução e entrega de serviços.

Obs.: O serviço de mudança de local de instalação de enlaces (Obrigação Acessória)
somente será efetuado se e quando necessário e efetivamente prestado, mediante
solicitação do TRE/AL.

Pagamento dos serviços na fase de implantação do Backbone Secundário

A Tabela 4 mostra as parcelas de pagamentos conforme o evento condicionante.

TABELA 4:
PARCELA

Valor

70% (∑ Vinst_con_TRE) +
a)

70% (∑ Vinst_con_ded do 1º
Grupo)

EVENTO CONDICIONANTE

Aceitação dos Enlaces do 1º
Grupo

b)

70% (∑ Vinst_con_ded do 2º
Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 2º
Grupo

c)

70% (∑ Vinst_con_ded do 3º
Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 3º
Grupo

d)

70% (∑ Vinst_con_ded do 4º
Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 4º
Grupo

e)

70% (∑ Vinst_con_ded do 5º
Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 5º
Grupo
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f)

10% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Global

g)

20% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Final

Pagamento feito em parcelas mensais dos serviços a serem prestados durante o prazo
contratual

A Tabela 5 mostra as condições para os pagamentos mensais de serviços.

TABELA 5:
Valor

Início / Período / Evento Condicionante

Vmen_con_TRE_AL

início : imediato a partir da Aceitação do 1º
Grupo
período : até o final do contrato

Vtot_men_con_comutada_AL

evento condicionante: apresentação da
“fatura” relativa aos serviços executados até o
5º dia útil do mês subseqüente

início : imediato para todas as conexões
dedicadas instaladas em um determinado
Grupo, a partir da Aceitação deste Grupo
Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL período : até o final do contrato
evento condicionante: apresentação da
“fatura” relativa aos serviços executados até o
5º dia útil do mês subseqüente

Desconto a ser aplicado pelo não cumprimento do SLA (Service Level Agreement) ou
NMS (Nível Mínimo de Serviço) contratado para conexões TRE e conexões dedicadas

O SLA não estará cumprido caso o somatório de tempos de parada do respectivo
enlace do Backbone Secundário exceda o tempo permitido de parada Tpermparada,
que é obtido por:

Concentrador:

Tpermparada_con_TRE = Ttotal_disp_con_TRE x (1 – 0,9944)

onde:

Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma Concentrador no
respectivo mês

0,9944 equivale ao SLA de 99,44%

Conexões Dedicadas:

Tpermparada_con_ded = Ttotal_disp_con_ded x (1 – 0,991)

onde:

Termo de Referência - TIC 1 (0488517)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 60

Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão
dedicada no respectivo mês

0,991 equivale ao SLA de 99,1%

Em caso de não cumprimento do SLA (acordo de nível de serviço) contratado, a
licitante contratada se obrigará a conceder um desconto na parcela subseqüente (do
mês seguinte) de pagamento mensal, observando a seguinte regra:

Concentrador:

Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_TRE_AL / Ttotal_disp_con_TRE) x
(2 x ( PNF – Tpermparada_con_TRE))

onde:

Vmen_con_TRE_AL = Valor mensal pago pela Concentrador
Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma Concentrador no
respectivo mês
PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em minutos
Tpermparada_con_TRE = tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado

Conexões Dedicadas:

Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL / Ttotal_disp_con_ded) x
(2 x ( PNF – Tpermparada_con_ded))

onde:

Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL = Valor mensal pago pela respectiva conexão dedicada
Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão
dedicada no respectivo mês
PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em minutos
Tpermparada_con_ded = tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado

Ou seja, o desconto na parcela subseqüente será proporcional a 2 (duas) vezes o
somatório dos PNF, descontado o tempo de parada permitido de acordo com o SLA
contratado.

Obs. 1: o PNF – Período de não funcionamento da conexão é o tempo decorrido entre
a “abertura de chamado técnico” e a solução do problema, atestada pela equipe técnica
da Justiça Eleitoral.

Obs. 2: serão excluídas dos cálculos de PNF as paradas programadas pela equipe
técnica da Justiça Eleitoral em conjunto com a licitante contratada.

PENALIDADES
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Em caso de não cumprimento de qualquer especificação contida neste documento e
não cumprimento com relação ao cronograma, serão aplicadas as penalidades
previstas no edital e no contrato. As principais infrações que ocasionam penalidades
estão descritos na Tabela 6 a seguir.

TABELA 6:

Para efeito de aplicação de advertência e multa, às infrações são atribuídos graus,
conforme as tabelas a seguir:
Grau Correspondência

1

Advertência

2

Multa de 0,2% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor
global do contrato, até o máximo de 2,5% do contrato por ocorrência.

3

Multa de 0,4% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor
global do contrato, até o máximo de 7,5% do contrato por ocorrência.

4

Multa de 0,8% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor
global do contrato, até o máximo de 15% do contrato por ocorrência.

5

Multa de 1,6% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor
global do contrato, até o máximo de 30% do contrato por ocorrência.

Item

Descrição

Grau

1

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexo
não previstos nesta tabela de penalidades, por item e por
ocorrência

1

2

Atrasar na entrega de qualquer serviço não previsto nesta tabela de
penalidades

1

3

Deixar de cumprir determinação formal ou instrução do
fiscalizador, por ocorrência

2

4

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos
não previstos nesta tabela de penalidades, após reincidência
formalmente notificada pelo fiscalizador, por item e por ocorrência

2

5

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 1º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

2

6

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 2º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

2

7

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 3º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

8

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 4º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

9

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão da Aceitação Global,
considerando o prazo definido no cronograma de eventos deste
documento

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão do PFE, consideradas
10 as exigências especificadas para cumprimento deste Período de
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Funcionamento Experimental neste documento

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de
11 endereço ou velocidade de conexão dedicada, por item por
ocorrência

2

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de
12 endereço ou velocidade de um Concentrador, por item por
ocorrência

3

13 Problemas de não funcionamento de um Concentrador

3

14 Problemas de não funcionamento de uma conexão TRE

3

15 Problemas de não funcionamento de todas conexões TRE

3

16 Problemas de não funcionamento de uma conexão dedicada

3

17 Problemas de não funcionamento de uma conexão comutada

3

Não prestação do Serviço de Manutenção de acordo com as
características especificadas neste documento

3

Não atendimento ao SLA contratado durante 3 (três) meses
19 seguidos (em qualquer tempo) para qualquer dos enlaces
(conexões TREs e conexões dedicadas)

3

18

20

Não atendimento ao SLA contratado durante 2 períodos de 2 (dois)
meses seguidos em um ano (contagem de cada ano a partir da
Aceitação Global) para qualquer dos enlaces (conexões TREs e
conexões dedicadas)

Não atendimento ao SLA contratado durante 4 períodos de 1 (um)
mês em um ano (contagem de cada ano a partir da Aceitação
21
Global) para qualquer dos enlaces (conexões TREs e conexões
dedicadas)

3

3

22

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso
fortuito, os serviços contratuais, por dia de ocorrência

4

23

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico,
lesão corporal ou consequências letais

5

O atendimento para a resolução de problemas nos circuitos obedecerá aos prazos
abaixo:
Severidade ALTA: Esse nível de severidade é aplicado quando há a indisponibilidade no
uso do serviço. Prazo para atendimento inicial: 06 (seis) horas, contadas a partir do
registro da ocorrência. Prazo de Solução Definitiva de 24 (quatro) horas;
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 para atendimento inicial: 12 (doze) horas, contadas a partir do registro da
ocorrência. Prazo de Solução Definitiva de 48 (quarenta e oito) horas.
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
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, dentro dos limites temporais estabelecidos inicialmente;
Será considerado para efeitos do nível 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;
A CONTRATADA estará sujeita, garantida prévia defesa e sem prejuízo da possibilidade
de rescisão do contrato, a penalidades e/ou multas;
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As multas poderão ser aplicadas cumulativamente, a critério do TRE-AL e em função do
não cumprimento do Acordo de Nível de Serviço, conforme a severidade apresentada;
A contagem do prazo de solução definitiva de cada chamado será a partir da abertura
do chamado na Central de Atendimento disponibilizada pela CONTRATADA, até o
momento da comunicação da solução definitiva do problema e aceite pela equipe
técnica do TRE-AL;
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 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;
Em Véspera e dia da Eleição, considerados os turnos de eleições oficiais individualmente
e eleições suplementares, com a comunicação formal nesta última hipótese, deverá
haver técnico de emergência nas dependências do TRE, com capacitação referente aos
equipamentos instalados no ponto concentrador e nos cartórios/escritórios remotos e
com os demais contatos necessários, sendo o prazo de solução definitiva para
severidade ALTA contada a partir do registro da ocorrência de 08 horas na véspera e
de 120 minutos no dia da Eleição;
Não cumprimento do prazo de solução na véspera e dia da eleição enseja em multa de
5% do valor global do contrato, acréscimo de 0,5% de multa a cada 60 minutos de
atraso suplementar até o máximo de 15%, salvo força maior devidamente comprovada.

Observações importantes:

A verificação do cumprimento dos prazos de fornecimento dos produtos e serviços
que compõem o Backbone Secundário, para efeito de aplicação das penalidades
previstas, será feita tomando-se por base o Cronograma de Eventos definido neste
Termo de Referência;

A verificação do cumprimento do SLA definido neste Termo de Referência será feita
com base nos chamados de manutenção registrados junto ao SGRS fornecido e com
base nos registros de ocorrências efetuados pelo Contratante. Deve ser considerado
que:

O PNF – Período de Não Funcionamento do Enlace será computado em minutos a partir
da “abertura do chamado de manutenção” feito pelo “0800” da licitante contratada;

O término do PNF será computado a partir do aceite da manutenção (fechamento do
chamado) obrigatoriamente feito por um técnico do local responsável pela abertura do
chamado, sendo necessária a identificação deste técnico responsável pelo fechamento
do chamado;

O somatório de PNF em minutos (“períodos de não funcionamento do enlace”) será o
tempo considerado como base para avaliar o cumprimento do SLA, e será tomado
como base para a aplicação de todas as penalidades previstas neste documento devido
ao não cumprimento deste requisito;

O não atendimento do SLA, e consequente redução do valor a ser faturado, não inibe a
aplicação das penalidades previstas em contrato;

O não cumprimento de qualquer exigência definida neste Termo de Referência que
implique em aplicação de penalidades conforme o previsto no edital, no capítulo
referente a “SANÇÕES ADMINISTRATIVAS”, será notificado à licitante contratada por
meio de mensagem emitida pelo Gestor do Contrato designado pelo Contratante, com
cópia para a Secretaria de Tecnologia da Informação/(órgão) Contratante, Secretaria de
Administração/(órgão) Contratante e Diretoria da Contratada.

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem a todos os requisitos deste
Termo de Referência.

Será considerada vencedora do certame a licitante que apresentar a proposta com
menor “Valor Global da Proposta – VGP”.
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CÓDIGO DO SIASG

O código SIASG para todos os itens referentes a presente licitação é: 19615

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes
papéis e responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):
1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por
representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação
da necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os
objetivos sejam alcançados;
2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução
contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato
responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos
do Art. 67, da Lei nº 8.666/93.
3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.
Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):
1. Os enlaces deverão ser entregues nos endereços declinados e do TRE/AL, nos
quantitativos indicados no pedido de fornecimento;
2. Os serviços e eventuais equipamentos devem obedecer o detalhamento técnico
feito e terá seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;
3. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;
4. Os equipamentos deverão ser não recondicionados ou outros problemas e, ainda,
serem entregues em pleno estado de funcionamento;
5. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações
técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;
6. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários
para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros,
os quais só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este
item se aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições;
7. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros,
bem como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso
constitua motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato
não implique danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios,
hipótese que deverá ser devidamente comprovada;
8. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto
aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.
Recebimento do Objeto:
1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será
emitido se os serviços e os equipamentos estiverem de acordo com as
especificações técnicas;
2. Após a entrega, os serviços e equipamentos serão submetidos à avaliação e
homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal;
3. O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações
e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:
a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo,
10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos
recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais
equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar
a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos e contados de cada lote de equipamentos.
4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e
disponível no sítio do fabricante.
5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento
dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e
assinar o Termo de Recebimento Definitivo.
Instrumentos Formais
Serviço(s) (Art. 18, § 3º, III, a, 3):

de

Solicitação

do(s)

Bens

e/ou

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos
serviços pertencentes ao escopo desta contratação.
Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)
1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor,
por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da
Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais
de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos:
a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da

Termo de Referência - TIC 1 (0488517)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 65

emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS;
do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.
Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):
1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto
se refere ao fornecimento de serviços de conexão de dados.
Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):
1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento
de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas
em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e
ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;
b. Multa de:
i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Fatura, no caso de atraso
injustificado na entrega dos serviços, limitada a incidência a 20 (vinte)
dias corridos;
1. No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Fatura; e
2. No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 20%
sobre o valor da Fatura, no caso de inexecução total da obrigação,
podendo haver, ainda, o cancelamento do Contrato;
ii. 0,5% por dia, sobre o valor do serviço,
no caso de atraso injustificado na solução do chamado, limitada a incidência 30
(trinta) dias corridos;
1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado por prazo superior
a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de
1% sobre o valor da Fatura; e
2. A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por
Fatura e aplicada somente uma única vez a cada mês,
independente da quantidade de chamados sem solução.
iii. 10% sobre o valor constante da Fatura, no caso de inexecução parcial
da obrigação assumida;
iv. 20% sobre o valor da Fatura, no caso de inexecução total da obrigação,
podendo haver, ainda, o cancelamento do Contrato;
v. 10% sobre o valor global estimado do Contrato, na hipótese de recusa
em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar o Contrato.
c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades
legais; e
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução do chamado poderá resultar no cancelamento do Contrato.
3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;
5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.
4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
Rede do tipo estrela com ponto central no prédio do TRE/AL;
Rede privada;
Velocidade mínima para cartórios 1 Mbps, sendo, regra geral, de no mínimo 2
Mbps.
Maior nível de detalhamento será objeto do Projeto Básico da Contratação.
5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação
(Art. 18, § 3º, III, V)
Não aplicável
Maceió, 16 de janeiro de 2019.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
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Coordenador, em 28/01/2019, às 15:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Analista Judiciário, em 28/01/2019, às 15:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0488517 e o código CRC 5851D2F6.
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SITE

LOGRADOURO

Nº

BAIRRO

Almoxarifado

Avenida Menino Marcelo

5113

Antares

Prédio Sede

Avenida Aristeu De Andrade

377

Farol

Fórum Eleitoral de Maceió

Avenida Fernandes Lima

3487

Farol

44ª Zona Eleitoral

Avenida Progresso

360

Progresso

49ª Zona Eleitoral

Rua Manoel Machado

2

Centro

25ª Zona Eleitoral

Praça Batista Acioly

40

Centro

21ª Zona Eleitoral

Rua Marechal Deodoro Da Fonseca

S/N

Centro

53ª Zona Eleitoral

Praça Laurentino Gomes de Barros

62-A

Centro

28ª Zona Eleitoral

Rua Treze De Junho

216

Centro

12ª Zona Eleitoral

Rua Francisco Pimentel

38

Centro

23ª Zona Eleitoral

Avenida Horácio Gomes De Melo

620

Centro

18ª Zona Eleitoral

Rua Cel Francisco Cavalcante

51

Centro

29ª Zona Eleitoral

Rua 22 De Dezembro

181

Centro

40ª Zona Eleitoral

Rua Olavo Bilac

318

Centro

26ª Zona Eleitoral

Rua Tenente Jose Tomé

208

Centro

19ª Zona Eleitoral

Av. Presidente Dutra

385

Monumento

48ª Zona Eleitoral

Rua Ladislau Coimbra

177

Centro

Fórum Eleitoral de Arapiraca

Rua Gervasio De Oliveira Lima

157 61

Novo Horizonte

45ª Zona Eleitoral

Rua Juracy Tenório Cavalcante

53

Centro

20ª Zona Eleitoral

Ismar De Goes Monteiro

S/N

Centro

5ª Zona Eleitoral

Rua Frederico Maia

S/N

Centro

10ª Zona Eleitoral

Praça da Independência

S/N

Centro

9ª Zona Eleitoral

Rua João Lopes Ferreira

S/N

Centro

13ª Zona Eleitoral

Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves

74

Santa Luzia

6ª Zona Eleitoral

Av. Pedro Pereira Acioli

S/N

José Paulino

36ª Zona Eleitoral

Rua Conego Jacinto

5

Centro

52ª Zona Eleitoral

Praça Bom Jesus

52

Centro

42ª Zona Eleitoral

Praça Da Independência

33

Centro

7ª Zona Eleitoral

Rua C

167

Comendador Tércio Wanderley

46ª Zona Eleitoral

Rua Clarindo Amorim

S/N

Centro

39ª Zona Eleitoral

Rua Cônego Nicodemos

11

Centro

38ª Zona Eleitoral

Avenida Ulisses Guedes

268

Brasilia

30ª Zona Eleitoral

Av. Dezesseis De Maio

S/N

Centro

32ª Zona Eleitoral

Rua Campo Grande

60

Xingó

15ª Zona Eleitoral

Av. Presidente Fernando Collor De Melo

48

Tabuleiro Do Pinto

27ª Zona Eleitoral

Praça Coronel José Malta de Sá

14

Centro

34ª Zona Eleitoral

Rua Pedro Cavalcante

458

Centro

17ª Zona Eleitoral

Praca Hernesto Gomes Maranhao

31

Centro

4ª Zona Eleitoral

Rua Coronel Costa Nunes

346

Centro

24ª Zona Eleitoral

Fazenda Renascer

S/N

Centro

35ª Zona Eleitoral

Rua Floriano Peixoto

417

Centro

16ª Zona Eleitoral

Praca Osman Costa Pino

S/N

Centro

14ª Zona Eleitoral

Rua Do Varadouro

531

Centro

31ª Zona Eleitoral

Rua Profa. Maria José De R. Barros

S/N

Centro

37ª Zona Eleitoral

Av. Governador Moacir Andrade

621

Centro
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8ª Zona Eleitoral

Praça Floriano Peixoto

337

Centro

11ª Zona Eleitoral

Avenida Ferreira De Novaes

949

Centro

43ª Zona Eleitoral

Rua Antonio Bomfim

S/N

Centro

47ª Zona Eleitoral

Av João Fernandes Vieira

495

Centro

50ª Zona Eleitoral

Rua Manoel Martins Lemos

120

Centro

51ª Zona Eleitoral

Av. Manoel Marciano

418

Centro

Prédio Sede

Pca Vsc Sinimbu

S/N

Centro

41ª Zona Eleitoral

Rua Benedito Mascarenhas

S/N

Centro
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MUNCÍPIO

CEP

UF

Maceió

57083410

AL

Maceió

57051090

AL

Maceió

57057000

AL

Girau do Ponciano

57360000

AL

São Sebastião

57275000

AL

Maragogi

57955000

AL

União dos Palmares

57800000

AL

Joaquim Gomes

57980000

AL

Quebrangulo

57750970

AL

Passo de Camaragibe

57930000

AL

Capela

57780000

AL

São Miguel dos Campos

57240000

AL

Batalha

57420000

AL

Delmiro Gouveia

57480000

AL

Marechal Deodoro

57160000

AL

Santana do Ipanema

57500000

AL

Boca da Mata

57680000

AL

Arapiraca

57312620

AL

Igaci

57620000

AL

Traipú

57370000

AL

Viçosa

57700000

AL

Palmeira dos Índios

57600010

AL

Murici

57820000

AL

Penedo

57200000

AL

Atalaia

57690000

AL

Limoeiro de Anadia

57260000

AL

Matriz de Camaragibe

57910000

AL

Olho D'água das Flores

57442000

AL

Coruripe

57230000

AL

Cacimbinhas

57570000

AL

Água Branca

57490000

AL

Piaçabuçu

57210000

AL

Igreja nova

57280000

AL

Piranhas

57460000

AL

Rio Largo

57100000

AL

Mata Grande

57540000

AL

Teotônio Vilela

57265000

AL

São Luís do Quitunde

57920000

AL

Anadia

57660000

AL

Colônia Leopoldina

57975000

AL

Junqueiro

57270000

AL

São José da Laje

57860000

AL

Porto Calvo

57900000

AL

Major Isidoro

57580000

AL

Porto Real do Colégio

57290000

AL
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Pilar

57150000

AL

Pão de Açúcar

57400000

AL

Maribondo

57670000

AL

Campo Alegre

57250000

AL

Maravilha

57520000

AL

São José da Tapera

57445000

AL

Maceio

57020720

AL

Sta Luzia Norte

57020720

AL
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MÊS
out/17
nov/17
dez/17
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN

REAJUSTE RETROATIVO DE 2,495% A PARTIR DE 23/OUT/2017
VALOR PAGO VALOR REAJUSTADO 2,495%
NOVO VALOR DEVIDO
64.675,07
1,02
66.288,71
63.372,67
1,02
64.953,82
62.070,27
1,02
63.618,92
62.070,27
1,02
63.618,92
62.070,27
1,02
63.618,92
62.070,27
1,02
63.618,92
61.355,23
1,02
62.886,04
60.878,54
1,02
62.397,46
60.878,54
1,02
62.397,46
VALOR A PAGAR

DIFERENÇA A PAGAR
430,30
1.581,15
1.548,65
1.548,65
1.548,65
1.548,65
1.530,81
1.518,92
1.518,92
12.774,72

1,02495
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 8000 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de janeiro de 2019.

À STI
Sr. Secretário,
Seguem Termo de Referência, doc. 0488517, e
endereços de ativação, doc. 0493153, para o novo contrato de
Backbone Secundário, para os ﬁns previstos na Resolução
TRE/AL nº 15.904/2018 (Regulamento da Secretaria do
TRE/AL), art. 111, VI e, conforme entendimento, posterior
encaminhamento para prosseguinto do feito.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 28/01/2019, às 15:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0493157 e o código CRC FF284ACC.

0011213-69.2018.6.02.8000

Despacho COINF 0493157

0493157v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 31 de janeiro de 2019.

Senhor Secretário de Administração,
Nos termos do § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº
182/2013,
manifesto
concordância
com os
estudos
preliminares e com o termo de referência elaborados
pela Equipe de Planejamento da Contratação.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 31/01/2019, às 14:30, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0494787 e o código CRC E77D54FB.

0011213-69.2018.6.02.8000

Despacho STI 0494787

0494787v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de fevereiro de 2019.
À COMAP.
Sra. Coordenadora,
Uma vez aprovado o Termo de Referência pela Secretaria
de Tecnologia da Informação (evento 0494787), faço remessa dos
autos para, nos termos do art. 8º, combinado com os incisos V e VI
do art. 4º, ambos da Resolução TRE/AL Nº 15.787/2017, proceder o
levantamento
de preços para estimativa da despesa com a
contratação ora solicitada, observando a regulamentação de
regência.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/02/2019, às 14:41, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0495906 e o código CRC 8A622F5B.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 08 de fevereiro de 2019.

À SEIC
Senhora Chefe Substituta,
Diante do Despacho GSAD 0495906, encaminho os
presentes autos para que se proceda à pesquisa/cotação de preços,
em atendimento ao artigo 8º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.
Após,
à COFIN
para reserva de crédito e,
consequentemente, à Secretaria de Administração, conforme
determina o artigo 9º da referida Resolução.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 08/02/2019, às 11:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0498904 e o código CRC CD025338.
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SITE

LOGRADOURO

Nº

BAIRRO

MUNCÍPIO

CEP

UF

Almoxarifado

Avenida Menino Marcelo

5113

Antares

Maceió

57083410

AL

Prédio Sede

Avenida Aristeu De Andrade

377

Farol

Maceió

57051090

AL

Fórum Eleitoral de Maceió

Avenida Fernandes Lima

3487

Farol

Maceió

57057000

AL

44ª Zona Eleitoral

Avenida Progresso

360

Progresso

Girau do Ponciano

57360000

AL

49ª Zona Eleitoral

Rua Manoel Machado

2

Centro

São Sebastião

57275000

AL

25ª Zona Eleitoral

Praça Batista Acioly

40

Centro

Maragogi

57955000

AL

21ª Zona Eleitoral

Rua Marechal Deodoro Da Fonseca

S/N

Centro

União dos Palmares

57800000

AL

53ª Zona Eleitoral

Praça Laurentino Gomes de Barros

62-A

Centro

Joaquim Gomes

57980000

AL

28ª Zona Eleitoral

Rua Treze De Junho

216

Centro

Quebrangulo

57750970

AL

12ª Zona Eleitoral

Rua Francisco Pimentel

38

Centro

Passo de Camaragibe

57930000

AL

23ª Zona Eleitoral

Avenida Horácio Gomes De Melo

620

Centro

Capela

57780000

AL

18ª Zona Eleitoral

Rua Cel Francisco Cavalcante

51

Centro

São Miguel dos Campos

57240000

AL

29ª Zona Eleitoral

Rua 22 De Dezembro

181

Centro

Batalha

57420000

AL

40ª Zona Eleitoral

Rua Olavo Bilac

318

Centro

Delmiro Gouveia

57480000

AL

26ª Zona Eleitoral

Rua Tenente Jose Tomé

208

Centro

Marechal Deodoro

57160000

AL

19ª Zona Eleitoral

Av. Presidente Dutra

385

Monumento

Santana do Ipanema

57500000

AL

48ª Zona Eleitoral

Rua Ladislau Coimbra

177

Centro

Boca da Mata

57680000

AL

Fórum Eleitoral de Arapiraca

Rua Gervasio De Oliveira Lima

157 61

Novo Horizonte

Arapiraca

57312620

AL

45ª Zona Eleitoral

Rua Juracy Tenório Cavalcante

53

Centro

Igaci

57620000

AL

20ª Zona Eleitoral

Ismar De Goes Monteiro

S/N

Centro

Traipú

57370000

AL

5ª Zona Eleitoral

Rua Frederico Maia

S/N

Centro

Viçosa

57700000

AL

10ª Zona Eleitoral

Praça da Independência

S/N

Centro

Palmeira dos Índios

57600010

AL

9ª Zona Eleitoral

Rua João Lopes Ferreira

S/N

Centro

Murici

57820000

AL

13ª Zona Eleitoral

Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves

74

Santa Luzia

Penedo

57200000

AL

6ª Zona Eleitoral

Av. Pedro Pereira Acioli

S/N

José Paulino

Atalaia

57690000

AL

42ª Zona Eleitoral

Praça Da Independência

33

Centro

Olho D'água das Flores

57442000

AL

7ª Zona Eleitoral

Rua C

167

Comendador Tércio Wanderley

Coruripe

57230000

AL

46ª Zona Eleitoral

Rua Clarindo Amorim

S/N

Centro

Cacimbinhas

57570000

AL

39ª Zona Eleitoral

Rua Cônego Nicodemos

11

Centro

Água Branca

57490000

AL

30ª Zona Eleitoral

Av. Dezesseis De Maio

S/N

Centro

Igreja nova

57280000

AL

Informação 002/2019 - Endereço de ativação novo layout (0500332)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 78

32ª Zona Eleitoral

Rua Campo Grande

60

Xingó

Piranhas

57460000

AL

15ª Zona Eleitoral

Av. Presidente Fernando Collor De Melo

48

Tabuleiro Do Pinto

Rio Largo

57100000

AL

27ª Zona Eleitoral

Praça Coronel José Malta de Sá

14

Centro

Mata Grande

57540000

AL

34ª Zona Eleitoral

Rua Pedro Cavalcante

458

Centro

Teotônio Vilela

57265000

AL

17ª Zona Eleitoral

Praca Hernesto Gomes Maranhao

31

Centro

São Luís do Quitunde

57920000

AL

24ª Zona Eleitoral

Fazenda Renascer

S/N

Centro

Colônia Leopoldina

57975000

AL

16ª Zona Eleitoral

Praca Osman Costa Pino

S/N

Centro

São José da Laje

57860000

AL

14ª Zona Eleitoral

Rua Do Varadouro

531

Centro

Porto Calvo

57900000

AL

31ª Zona Eleitoral

Rua Profa. Maria José De R. Barros

S/N

Centro

Major Isidoro

57580000

AL

37ª Zona Eleitoral

Av. Governador Moacir Andrade

621

Centro

Porto Real do Colégio

57290000

AL

8ª Zona Eleitoral

Praça Floriano Peixoto

337

Centro

Pilar

57150000

AL

11ª Zona Eleitoral

Avenida Ferreira De Novaes

949

Centro

Pão de Açúcar

57400000

AL

43ª Zona Eleitoral

Rua Antonio Bomfim

S/N

Centro

Maribondo

57670000

AL

47ª Zona Eleitoral

Av João Fernandes Vieira

495

Centro

Campo Alegre

57250000

AL

50ª Zona Eleitoral

Rua Manoel Martins Lemos

120

Centro

Maravilha

57520000

AL

51ª Zona Eleitoral

Av. Manoel Marciano

418

Centro

São José da Tapera

57445000

AL

Prédio Sede

Pca Vsc Sinimbu

S/N

Centro

Maceio

57020720

AL
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MÊS
ago/18
set/18
out/18
nov/18

REAJUSTE RETROATIVO DE 5,53% A PARTIR DE 23/OUT/2017
VALOR PAGO VALOR REAJUSTADO 2,5,53%
NOVO VALOR DEVIDO
62.397,46
1,0553
65.848,04
62.397,46
1,0553
65.848,04
62.397,46
1,0553
65.848,04
61.786,73
1,0553
65.203,54
VALOR A PAGAR

Informação 002/2019 - Endereço de ativação novo layout (0500332)

DIFERENÇA A PAGAR
3.450,58
3.450,58
3.450,58
3.416,81
13.768,55
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SITE

LOGRADOURO

Nº

BAIRRO

MUNCÍPIO

CEP

UF

Almoxarifado

Avenida Menino Marcelo

5113

Antares

Maceió

57083410

AL

Prédio Sede

Avenida Aristeu De Andrade

377

Farol

Maceió

57051090

AL

Fórum Eleitoral de Maceió

Avenida Fernandes Lima

3487

Farol

Maceió

57057000

AL

44ª Zona Eleitoral

Avenida Progresso

360

Progresso

Girau do Ponciano

57360000

AL

49ª Zona Eleitoral

Rua Manoel Machado

2

Centro

São Sebastião

57275000

AL

25ª Zona Eleitoral

Praça Batista Acioly

40

Centro

Maragogi

57955000

AL

21ª Zona Eleitoral

Rua Marechal Deodoro Da Fonseca

S/N

Centro

União dos Palmares

57800000

AL

53ª Zona Eleitoral

Praça Laurentino Gomes de Barros

62-A

Centro

Joaquim Gomes

57980000

AL

28ª Zona Eleitoral

Rua Treze De Junho

216

Centro

Quebrangulo

57750970

AL

12ª Zona Eleitoral

Rua Francisco Pimentel

38

Centro

Passo de Camaragibe

57930000

AL

23ª Zona Eleitoral

Avenida Horácio Gomes De Melo

620

Centro

Capela

57780000

AL

18ª Zona Eleitoral

Rua Cel Francisco Cavalcante

51

Centro

São Miguel dos Campos

57240000

AL

29ª Zona Eleitoral

Rua 22 De Dezembro

181

Centro

Batalha

57420000

AL

40ª Zona Eleitoral

Rua Olavo Bilac

318

Centro

Delmiro Gouveia

57480000

AL

26ª Zona Eleitoral

Rua Tenente Jose Tomé

208

Centro

Marechal Deodoro

57160000

AL

19ª Zona Eleitoral

Av. Presidente Dutra

385

Monumento

Santana do Ipanema

57500000

AL

48ª Zona Eleitoral

Rua Ladislau Coimbra

177

Centro

Boca da Mata

57680000

AL

Fórum Eleitoral de Arapiraca

Rua Gervasio De Oliveira Lima

157 61

Novo Horizonte

Arapiraca

57312620

AL

45ª Zona Eleitoral

Rua Juracy Tenório Cavalcante

53

Centro

Igaci

57620000

AL

20ª Zona Eleitoral

Ismar De Goes Monteiro

S/N

Centro

Traipú

57370000

AL

5ª Zona Eleitoral

Rua Frederico Maia

S/N

Centro

Viçosa

57700000

AL

10ª Zona Eleitoral

Praça da Independência

S/N

Centro

Palmeira dos Índios

57600010

AL

9ª Zona Eleitoral

Rua João Lopes Ferreira

S/N

Centro

Murici

57820000

AL

13ª Zona Eleitoral

Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves

74

Santa Luzia

Penedo

57200000

AL

6ª Zona Eleitoral

Av. Pedro Pereira Acioli

S/N

José Paulino

Atalaia

57690000

AL

36ª Zona Eleitoral

Rua Conego Jacinto

5

Centro

Limoeiro de Anadia

57260000

AL

52ª Zona Eleitoral

Praça Bom Jesus

52

Centro

Matriz de Camaragibe

57910000

AL

42ª Zona Eleitoral

Praça Da Independência

33

Centro

Olho D'água das Flores

57442000

AL

7ª Zona Eleitoral

Rua C

167

Comendador Tércio Wanderley

Coruripe

57230000

AL

46ª Zona Eleitoral

Rua Clarindo Amorim

S/N

Centro

Cacimbinhas

57570000

AL
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39ª Zona Eleitoral

Rua Cônego Nicodemos

11

Centro

Água Branca

57490000

AL

38ª Zona Eleitoral

Avenida Ulisses Guedes

268

Brasilia

Piaçabuçu

57210000

AL

30ª Zona Eleitoral

Av. Dezesseis De Maio

S/N

Centro

Igreja nova

57280000

AL

32ª Zona Eleitoral

Rua Campo Grande

60

Xingó

Piranhas

57460000

AL

15ª Zona Eleitoral

Av. Presidente Fernando Collor De Melo

48

Tabuleiro Do Pinto

Rio Largo

57100000

AL

27ª Zona Eleitoral

Praça Coronel José Malta de Sá

14

Centro

Mata Grande

57540000

AL

34ª Zona Eleitoral

Rua Pedro Cavalcante

458

Centro

Teotônio Vilela

57265000

AL

17ª Zona Eleitoral

Praca Hernesto Gomes Maranhao

31

Centro

São Luís do Quitunde

57920000

AL

4ª Zona Eleitoral

Rua Coronel Costa Nunes

346

Centro

Anadia

57660000

AL

24ª Zona Eleitoral

Fazenda Renascer

S/N

Centro

Colônia Leopoldina

57975000

AL

35ª Zona Eleitoral

Rua Floriano Peixoto

417

Centro

Junqueiro

57270000

AL

16ª Zona Eleitoral

Praca Osman Costa Pino

S/N

Centro

São José da Laje

57860000

AL

14ª Zona Eleitoral

Rua Do Varadouro

531

Centro

Porto Calvo

57900000

AL

31ª Zona Eleitoral

Rua Profa. Maria José De R. Barros

S/N

Centro

Major Isidoro

57580000

AL

37ª Zona Eleitoral

Av. Governador Moacir Andrade

621

Centro

Porto Real do Colégio

57290000

AL

8ª Zona Eleitoral

Praça Floriano Peixoto

337

Centro

Pilar

57150000

AL

11ª Zona Eleitoral

Avenida Ferreira De Novaes

949

Centro

Pão de Açúcar

57400000

AL

43ª Zona Eleitoral

Rua Antonio Bomfim

S/N

Centro

Maribondo

57670000

AL

47ª Zona Eleitoral

Av João Fernandes Vieira

495

Centro

Campo Alegre

57250000

AL

50ª Zona Eleitoral

Rua Manoel Martins Lemos

120

Centro

Maravilha

57520000

AL

51ª Zona Eleitoral

Av. Manoel Marciano

418

Centro

São José da Tapera

57445000

AL

Prédio Sede

Pca Vsc Sinimbu

S/N

Centro

Maceio

57020720

AL

41ª Zona Eleitoral

Rua Benedito Mascarenhas

S/N

Centro

Sta Luzia Norte

57020720

AL
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WorldClient

1 de 1

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=IEOELV...

Status da mensagem:

Mensagem foi respondida

De:

"Daniel Souto" <danielsouto@tre-al.jus.br>

Para:

seic@tre-al.jus.br

Data:

12/02/2019 03:52 PM

Assunto:

[seic] Backbone Secundário

Prezados da SEIC,
Conforme solicitação por telefone, segue Termo de Referência resumido para o Backbone Secundário e novo
layout de endereços de ativação retificado, com a finalidade de facilitação da pesquisa de preços.
Cordialmente.
Daniel Macêdo
Coordenador de Infraestrutura
TRE/AL
Fone: (82) 2122-7740
e-mail: danielsouto@tre-al.jus.br
As informações existentes nesta mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo
protegido por Lei e pela Política de Segurança da Informação da Justiça Eleitoral (Res. TSE nº 23.501, de
19.12.2016).
Caso não seja o destinatário, saiba que a leitura, a retransmissão, a distribuição, a divulgação ou cópia são
proibidas.
Favor apagar as informações e notificar o remetente.
O uso impróprio será tratado conforme as normas de segurança da Justiça Eleitoral e a legislação em vigor.
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Tamanho:
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application/pdf
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Resumo:
Rede do tipo estrela com ponto central no prédio do TRE/AL;
Rede privada;
Velocidade mínima para cartórios 1 Mbps, sendo, regra geral, de no mínimo 2 Mbps.
Maior nível de detalhamento será objeto do Projeto Básico da Contratação.

1 .OBJETIVO

1.1 .Contratação de serviços de telecomunicações para prover a comunicação de dados entre a sede
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça
Eleitoral, localizados em todo o estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de enlaces de
comunicação, fornecimento dos insumos necessários para o funcionamento correto destes enlaces, e
serviço de implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme especificações
contidas neste Termo de Referência.

Considera-se o “Backbone Secundário” de comunicação de dados o conjunto de enlaces de
comunicação de dados que compreende a conexão entre os Cartórios Eleitorais, escritórios remotos
da Justiça Eleitoral em Alagoas e a rede da Justiça Eleitoral em Alagoas.

A licitante contratada deverá prover os serviços de telecomunicações de dados entre os Cartórios
Eleitorais em Alagoas, escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas e o Prédio Sede do TRE/
AL, conforme explicitado no item 4 deste Termo de Referência.

As exigências e especificações destinadas aos cartórios eleitorais, para fins de facilitação de leitura,
são automaticamente aplicáveis aos escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas, nos demais
itens do presente Termo de Referência.

A listagem incluindo todos os locais de instalação e seus respectivos perfis, está disponibilizada no
Anexo I.

O Contrato gerado terá validade de 30 (trinta) meses, prorrogável de acordo com a legislação
vigente e a critério da Administração do Tribunal.

Fornecimento de todos os serviços solicitados neste Termo de Referência para comunicação entre os
Cartórios Eleitorais e o TRE/AL, localizados no Estado de Alagoas.
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A estimativa do volume de serviços a serem contratados durante o prazo de validade e todas as
demais condições de prestação dos serviços indicados estão contidas neste Termo de Referência.

A prestação dos serviços descritos deverá ser considerada em um contrato com vigência de 30
(trinta) meses, podendo ser prorrogado nos termos da Lei, considerando o bom andamento da
execução dos serviços contratados.

O fornecimento dos serviços pode ser atendido por empresas licitantes individualmente, ou
empresas licitantes associadas na forma de consórcio.

No caso de formação de consórcio, para atendimento aos requisitos deste Termo de Referência,
deve ser apresentada uma das empresas como “Líder” (Responsável) do consórcio, deve ser
descrita, na proposta a ser apresentada, a responsabilidade de cada uma das empresas consorciadas,
e devem ser observadas todas as demais regras e restrições constantes da Lei 8.666/93 (Artigo 33).
A empresa “Líder” do consórcio deverá responder ao contratante diretamente por todos os serviços
que venham a ser contratados.

A empresa “Líder” não pode deixar o consórcio, sob pena de encerramento do contrato. Caso
qualquer uma das demais empresas integrantes do consórcio deixe o consórcio, os trabalhos
executados por esta empresa devem ser executados pelas demais empresas integrantes do consórcio,
sem prejuízo do andamento dos serviços. Toda a documentação apresentada pela empresa que
eventualmente deixar o consórcio deverá ser apresentada pelas demais que se responsabilizarem
pela execução do serviço atribuído a esta empresa, de forma a comprovar o atendimento aos
requisitos do edital.

Em hipótese alguma haverá fracionamento de pagamento dos serviços prestados para as empresas
consorciadas. Desta forma, o pagamento será realizado de forma integral à empresa Líder do
Consórcio.

No caso de licitantes concorrendo individualmente, é obrigatória a apresentação de:

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia dentro do
estado de Alagoas, ou

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia dentro da
Região I do Plano Geral de Outorgas da ANATEL, ou
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Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia em nível
nacional.

O Backbone Secundário especificado neste Termo de Referência deverá substituir o backbone atual
de ligação entre os Cartórios Eleitorais e o Prédio Sede do TRE/AL, implementado por meio do
Contrato TRE/AL nº 51/2009 e substituído oportunamente pelo Contrato TRE/AL nº 40/2014. À
medida que os enlaces forem ativados no Backbone Secundário especificado neste Termo de
Referência, os enlaces integrantes do Contrato TRE/AL nº 40/2014 serão desativados, garantindo o
funcionamento contínuo das conexões entre os Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e o Prédio
Sede do TRE/AL.

2 .REQUISITOS GERAIS OBRIGATÓRIOS DO BACKBONE SECUNDÁRIO DE
COMUNICAÇÃO DE DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL DE ALAGOAS

O Backbone Secundário de comunicação de dados da Justiça Eleitoral de Alagoas é formado por
enlaces de comunicação entre Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e o Prédio Sede do TRE/AL.

Os requisitos gerais aqui apresentados devem ser observados para o Backbone Secundário, e que
devem ser atendidos obrigatoriamente por todas as licitantes nas propostas a serem apresentadas;

Permitir a comunicação entre Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e prédio Sede do TRE/AL
fornecendo os seguintes tipos de conexão em cada Cartório Eleitoral:

Conexão dedicada: modalidade de conexão que fica ativa 24 horas/dia, 7 dias/semana, garantindo
que o Cartório Eleitoral fique conectado com o TRE/AL todo o tempo, ou seja, não há
procedimento de desconexão;

Conexão comutada: modalidade de conexão que é ativada sob demanda pelo Cartório Eleitoral, ou
seja, a conexão é solicitada somente quando o cartório Eleitoral precisa se conectar ao TRE/AL;

Fornecer para o prédio sede do TRE/AL, no mínimo, um enlace para recebimento/transmissão dos
dados de/para os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos, denominado “Concentrador”. Por meio
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do qual deverão ser encaminhados os dados de/para as conexões dedicadas dos Cartórios Eleitorais
e escritórios remotos;

Fornecer para o prédio sede do TRE/AL, no mínimo, um enlace para recebimento/transmissão dos
dados de/para os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos, denominado “Concentrador comutado”.
Por meio do qual deverão ser encaminhados os dados de/para as conexões comutadas dos Cartórios
Eleitorais e escritórios remotos;

Fornecer os meios de comunicação necessários para implementar a conexão entre os Cartórios
Eleitorais, escritórios remotos e o TRE/AL, conforme especificado neste Termo de Referência;

Executar todos os serviços de instalação, comissionamento, integração, testes de funcionamento e
operação de todos os enlaces em atendimento ao especificado neste Termo de Referência. O horário
para execução destes serviços deve ser acordado entre o contratante e a licitante contratada;

A passagem de fiação interna (ligação entre o quadro de “distribuição geral” – DG e a sala que
acomoda os equipamentos) no caso do TRE é de responsabilidade da respectiva licitante contratada,
que deve utilizar a infraestrutura de cabeamento disponível no Prédio Sede do TRE/AL (calhas,
dutos, eletrocalhas);

A passagem de fiação interna nos Cartórios Eleitorais, sempre que necessário, é de responsabilidade
da contratada;

Executar todos os serviços de operação dos enlaces fornecidos em atendimento ao especificado
neste Termo de Referência;

Fornecer para todos os enlaces de comunicação os insumos necessários para seu funcionamento
correto, conforme especificação detalhada de cada enlace;

Executar os serviços de manutenção de todos os enlaces fornecidos de acordo com o especificado
neste Termo de Referência;

Executar os serviços de manutenção de todos os produtos fornecidos para o correto funcionamento
dos enlaces, de acordo com o especificado neste Termo de Referência;

Atender a todos os requisitos de fornecimento de serviços especificados considerando que o
Backbone Secundário de comunicação de dados da Justiça Eleitoral em Alagoas vai ser implantado:
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Nos Cartórios Eleitorais e escritórios remotos, com abrangência em todos municípios do estado de
Alagoas;

No prédio sede do TRE/AL.

3 .REQUISITOS OPERACIONAIS DO BACKBONE SECUNDÁRIO DE COMUNICAÇÃO DE
DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL EM ALAGOAS
O Backbone Secundário de comunicação de dados da Justiça Eleitoral em Alagoas deve atender aos
seguintes requisitos de operação inicial:

Implementação do Backbone Secundário considerando os perfis de Concentrador e conexões
dedicadas dos Cartórios Eleitorais e escritórios remotos, conforme planilhas constantes deste Termo
de Referência;

Implementação das conexões dedicadas entre Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e o TRE/AL
inicialmente nas seguintes condições:

Possibilidade de transportar, diferenciar e marcar as seguintes classes de serviço:

Tempo real – videoconferência;

Tempo real – voz sobre IP, dados de aplicações prioritárias e dados não prioritários (implementação
de CoS – Class of Service e Qos – Quality of Service);

Entrega dos enlaces que compõem as conexões dedicadas devidamente interconectados e
interoperando com a rede local do TRE/AL;

Implementação das conexões comutadas entre Cartórios Eleitorais e o TRE/AL, inicialmente nas
seguintes condições:

Possibilidade de comunicação por linha comutada entre Cartórios Eleitorais (ou outro escritório
qualquer dentro do estado) e o Prédio Sede do TRE/AL, acessando um Ponto de Presença (PoP) da
licitante contratada do tipo RAS – Remote Access Server;
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Utilizar tarifação reversa nas conexões comutadas (uso de serviço “0800” ou similar);

Permitir chamadas originadas de linhas telefônicas convencionais ou celulares, de acordo com a
determinação do TRE/AL (o uso de chamadas via celular pode ser autorizado ou não em
determinados períodos);

Funcionamento de todos os equipamentos e acessórios instalados nos Cartórios Eleitorais,
escritórios remotos e no Prédio Sede do TRE/AL sem a necessidade de operadores locais;

Garantia de que o circuito Concentrador tenham SLA (Service Level Agreement) ou NMS (Nível
Mínimo de Serviço) estabelecido de 99,4% de disponibilidade mínima, a ser medida mensalmente.
Todos os produtos e serviços fornecidos para implementação deste circuito devem ter qualidade e
disponibilidade que não comprometam este índice;

Garantia de que todos os canais de comunicação do tipo conexão dedicada nos Cartórios Eleitorais
tenham SLA (Service Level Agreement) ou NMS (Nível Mínimo de Serviço) estabelecido de 99,1%
de disponibilidade mínima, a ser medida mensalmente. Todos os produtos e serviços fornecidos
para implementação das “conexões dedicadas” nos Cartórios Eleitorais devem ter qualidade e
disponibilidade que não comprometam este índice.

Todos os endereços de instalação de instalação listados no "Anexo I" deverão ter total viabilidade
técnica, para as respectivas velocidades especificadas;

Em caso de mudança de endereço de qualquer dos sites integrantes do Backbone Secundário
(Cartórios Eleitorais ou Prédo Sede do TRE/AL), um novo enlace será solicitado para o novo
endereço. Os enlaces instalados nos locais atuais serão desativados assim que o(s) enlace(s) for(em)
instalado no novo local (instalação de novo circuito com efeito de alteração de endereço).

4 .ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E PRODUTOS DE RESPONSABILIDADE DA
LICITANTE CONTRATADA

Os serviços e produtos especificados têm por objetivo constituir a rede de comunicação de dados
entre Cartórios Eleitorais e o Prédio Sede do TRE/AL, denominada Backbone Secundário,
conforme a topologia mostrada na Figura 1.
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Figura 1: Topologia do Backbone Secundário

Meios de comunicação (Enlaces de Comunicação)

Características da nuvem WAN que compõe o Backbone Secundário

Entende-se por nuvem WAN que compõe o “Backbone Secundário” o meio compreendido desde o
POP (Point of Presence) de entrada/saída dos dados até o POP de saída/entrada dos dados, aos quais
estão conectados os Roteadores CPE (Customer Premisse Equipment) colocados à disposição nos
sites da Justiça Eleitoral em Alagoas (TRE e Cartórios Eleitorais), conforme ilustra a Figura 2.

Figura 2: Nuvem WAN que compõe o Backbone Secundário

A comutação de dados na nuvem WAN que compõe o Backbone Secundário deve atender aos
seguintes requisitos obrigatoriamente:

Garantir o roteamento das conexões dedicadas dos Cartórios Eleitorais para a Concentrador
utilizando protocolo MPLS – Multiprotocol Label Switching;

Operar em conformidade com, no mínimo, as seguintes RFCs:

RFC 2474: “Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the IPv4 and IPv6
Headers”;

RFC 2475: “An Architecture for Differentiated Services”;

RFC 2597: “Assured Forwarding PHB Group”;
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RFC 2598: “An Expedited Forwarding PHB”;

RFC 2983: “Differentiated Services and Tunnels”;

RFC 3031: “Multiprotocol Label Switching Architecture”;

RFC 3032: “MPLS Label Stack Encoding”;

RFC 3270: “Multi-Protocol Label Switching (MPLS) Support of Differentiated Services”;

Possuir dimensionamento correto para garantir a transmissão de dados de acordo com as
velocidades definidas nas conexões dedicadas e Concentrador, solicitadas.

Características do Acesso Concentrador (Prédio Sede do TRE/AL)

O Concentrador é constituído pelo(s) enlace(s) de comunicação instalado(s) no TRE/AL, para
recebimento/transmissão de dados de/para os Cartórios Eleitorais, e sua implantação deve atender
as seguintes exigências:

Utilizar no mínimo 1 (um) Circuito Concentrador (enlace para acesso a nuvem WAN que compõe o
Backbone Secundário, utilizado para comunicação com os Cartórios Eleitorais);

O uso de “trunking”, ou seja, o uso de mais de um enlace para compor a conexão é permitido. As
condições de “trunking” estão descritas na Tabela 1 – Perfis do(s) Circuito(s) Concentrador(e)s;

Ao utilizar o recurso de “trunking” a licitante contratada deve observar que o Circuito Concentrador
estará ativo corretamente caso todos os enlaces que compõem o “trunking” estejam funcionando
corretamente, ou seja, a falha em um dos enlaces que compõe o “trunking” significa que o
Concentrador não estará ativo corretamente, implicando em abertura de chamado de manutenção e
contagem de tempo para SLA;

Permitir no enlace Concentrador a classificação e marcação de diferentes níveis de tráfego (CoS e
QoS), sendo implementadas as seguintes classes de serviço:
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Tempo Real Voz: aplicações sensíveis ao retardo (delay) e variações de retardo da rede (jitter), que
exigem priorização de pacotes e reserva de banda;

Tempo Real Vídeo: aplicações sensíveis ao retardo (delay) e variações de retardo da rede (jitter),
que exigem priorização de pacotes e reserva de banda;

Dados Prioritários: aplicações interativas para o negócio, que exigem entrega garantida e tratamento
prioritário. Aplicações de gerência estão alocadas nesta classe;

Dados Não Prioritários: aplicações com mensagens de tamanho muito variado e não
imprescindíveis para o atendimento imediato aos clientes. Embora possam representar conteúdo
muito importante e relacionado com o negócio, essas aplicações podem esperar por disponibilidade
de recursos na rede, em horários com menor volume de transações de negócio, para serem
efetuadas;

Efetuar a classificação do tráfego de acordo com as determinações da equipe técnica designada pelo
TRE/AL;

A classificação na configuração inicial deverá ser entregue para a licitante contratada no prazo
definido no Cronograma de Eventos, constante deste Termo de Referência;

A classificação pode ser alterada, com aviso prévio da equipe técnica do TRE/AL, sendo que o
pedido deve ser gerado com pelo menos 15 dias de antecedência da data solicitada para
implementação;

Fornecer o circuito Concentrador por meio de enlaces logicamente independentes e isolados do
ambiente público da Internet. Esta garantia deve ser implementada fim-a-fim na conexão com os
Cartórios Eleitorais;

A equipe técnica do TRE/AL deverá definir o “range” de endereçamento IP LAN a ser utilizado no
ambiente de rede local do TRE (ver Figura 3). O endereçamento IP LAN a ser utilizado é privado
(10.17.X.X). O detalhamento destes endereçamentos será encaminhado para a licitante contratada
dentro do prazo estabelecido no Cronograma de Eventos, constante deste Termo de Referência;

O endereçamento IP WAN a ser utilizado pela(s) licitante(s) contratada(s) no Concentrador (ver
Figura 3) deve ser restrito da respectiva operadora, ou seja, IP não divulgado e nem utilizado pelo
público Internet. Entende-se por endereçamento IP WAN os endereços IP da conexão entre o POP
da contratada e o Roteador CPE instalado no TRE;
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Figura 3: Localização dos IP LAN e IP WAN para Concentrador

Não possuir nenhum tipo de restrição de uso, operando 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem
limite de quantidade de dados trafegados, nem restrição de tipo de dados trafegados, porta lógica ou
serviço, devendo ser considerada a banda disponível em cada acesso;

Permitir que o TRE/AL se comunique com os respectivos Cartórios Eleitorais e escritórios remotos
com a velocidade definida no enlace (ou conjunto de enlaces em caso de “trunking” no
Concentrador), independentemente do volume de tráfego no Backbone Secundário;

Fornecer o Concentrador obrigatoriamente terrestre, exclusivamente implementadas por meio de
fibra óptica;

Não há restrição quanto ao protocolo de comunicação utilizado na “última milha”, desde que
garantidas todas as funcionalidades exigidas para o Concentrador. Excetua-se o uso de tecnologias
baseadas em Wi-Fi 802.11a/b/g/n e variantes, ou ainda utilização de frequência de uso público sem
licenciamento prévio (900MHz, 2.4GHz, 5.8GHz, etc.), que não será permitido;

Insumos para o Circuito Concentrador

Os seguintes insumos, de propriedade da licitante contratada, devem ser fornecidos em comodato
para permitir o funcionamento do Concentrador:

Cabos e adaptadores:

Cabo de conexão do Roteador CPE com modem ou outro equipamento utilizado para acesso ao
Backbone Secundário;

Cabos de energia elétrica para todos os equipamentos fornecidos;

Adaptadores ópticos para conexões implementadas por meio de fibra óptica;
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Modem: deve ser fornecido modem ou outro equipamento para permitir a conexão do Roteador
CPE ao ambiente WAN (Backbone Secundário). Este equipamento deve operar em 110/220V;

Roteadores CPE (Customer Premise Equipment) ou equipamento equivalente: fornecer Roteador
CPE para realizar a interface entre o ambiente de rede local (LAN) dos TRE e o Backbone
Secundário, atendendo no mínimo as seguintes exigências:

Serem dimensionados para que tenham capacidade de encaminhamento de pacotes IP, em pacotes
por segundo, compatíveis com as velocidades dos enlaces conectados, limitado o uso de memória a
70% do total disponível quando da carga máxima da CPU;

Caso seja identificado, durante a execução do contrato, um roteador com uso máximo de CPU e
memória acima dos limites estabelecidos, o mesmo deverá ser substituído ou atualizado, sem que
isso implique acréscimo nos preços contratados;

Possuírem todas as facilidades de gerenciamento que permitam o fornecimento adequado de todos
os serviços especificados, destacando:

Gerenciamento SNMP compatível com as versões v2c e v3;

Protocolo SNMP habilitado, com acesso de leitura por parte do TRE;

Configuração de “traps” por parte da licitante contratada, a pedido do TRE, para monitoração de
eventos específicos. Caso necessária, esta configuração será solicitada com pelo menos 15 dias de
antecedência da data real de monitoração;

Suporte a MIB-II e RMON;

Suporte a classificação de tráfego;

Suporte a tunelamento VPN com IPSec com no mínimo os algoritmos de 168-bit 3DES, 128-bit
AES e 256-bit AES para conexões VPN com IPSEC. Deve possuir hardware dedicado para
aceleração de criptografia (devem ser suportados pelo menos os algoritmos 3DES e AES em
hardware);
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Permitirem acesso à leitura de configuração por parte do TRE, através de “usuário” e “senha”
específicos;

As senhas fornecidas para o TRE/AL não devem possibilitar o acesso a qualquer informação
confidencial sobre o backbone da licitante contratada, e não devem possibilitar qualquer ação ou
leitura que prejudique a segurança do Backbone Secundário;

Serem mantidos com a hora ajustada com o ON (Observatório Nacional), e sincronizados através do
protocolo NTP (Network Time Protocol) – RFC 1305 ou protocolo SNTP (Simple Network Time
Protocol) versão 4 – RFC2030;

Interfaces:

LAN: Mínimo de 01 (uma) interface 100/1000BaseT para interconexão com o ambiente de rede
local do TRE;

WAN: Número suficiente de interfaces para conexão com os enlaces WAN fornecidos;

Operar em 110/220V;
Ter servidor de NTP habilitado, de forma a ser utilizável por equipamentos de endereço IP interno
do TRE/Cartórios Eleitorais, sincronizado com a hora oficial do Brasil, respeitado o horário
regional para momentos como os de horário de verão.

Rack: Os equipamentos deverão ser instalados em rack padrão de 19” de propriedade do TRE/AL.

Ao término do contrato, os insumos fornecidos em comodato deverão ser entregues à licitante
contratada no estado em que estiverem, ressalvando-se o disposto no item 4.5.1 letra “e”.

Perfis de Circuito Concentrador

A Tabela 1 mostra os perfis que devem ser considerados para o Concentrador:
Tabela 1: Perfis da conexão TRE
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PERFIL

Velocidade efetiva

1

50 Mbps

2

75 Mbps

3

100 Mbps

4

120 Mbps

5

150 Mbps

6

200 Mbps

Acordo de Nível de Serviço (Service Level Agreement – SLA) para o Concentrador

O Concentrador do Backbone Secundário deve ter SLA (Service Level Agreement) ou NMS (Nível
Mínimo de Serviço) estabelecido de 99,44% de disponibilidade mínima, a ser medida mensalmente.
Todos os produtos e serviços fornecidos para o Concentrador deve ter qualidade e disponibilidade
que não comprometam este índice;

Dimensionamento do Concentrador

Dimensionar o Concentrador considerando a velocidade total igual a no mínimo 75% do somatório
das velocidades das conexões dos Cartórios Eleitorais de Alagoas ou o mínimo de velocidade de
Perfil.

Características das Conexões Dedicadas nos Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos

São consideradas conexões dedicadas aquelas em que o canal de comunicação entre o Cartório
Eleitoral/Escritórios Remotos e seu respectivo TRE fica disponível 24 horas/dia, sem necessidade
de procedimentos de conexão e desconexão a cada acesso do Cartório Eleitoral/Escritório Remoto
ao TRE.
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As seguintes especificações e necessidades devem ser observadas obrigatoriamente para todas as
conexões dedicadas:

Utilizar em cada Cartório Eleitoral/Escritório Remoto no mínimo 01 (uma) conexão dedicada
(enlace para acesso ao Backbone Secundário, utilizado para comunicação com o TRE);

Fornecer as conexões dedicadas por meio de enlaces logicamente independentes e isolados do
ambiente público da Internet. Esta garantia deve ser implementada fim-a-fim na conexão com o
TRE;

A equipe técnica do TRE/AL deverá definir o “range” de endereçamento IP LAN a ser utilizado no
ambiente de rede local de cada Cartório Eleitoral (ver Figura 3). O endereçamento IP LAN a ser
utilizado é privado (172.30.X.0/24; com IP de LAN do roteador: 172.30.XX.254). O detalhamento
destes endereçamentos será encaminhado para a licitante contratada dentro do prazo estabelecido no
Cronograma de Eventos constante deste Termo de Referência;

O endereçamento IP WAN a ser utilizado pela(s) licitante(s) contratada(s) nas “conexões dedicadas”
(ver Figura 3) deve ser restrito da respectiva operadora, ou seja, IP não divulgado e nem acessível
pela Internet. Entende-se por endereçamento IP WAN os endereços IP da conexão entre o POP da
Licitante contratada e o Roteador CPE instalado no Cartório Eleitoral;

Figura 3: Localização dos IP LAN e IP WAN para conexões dedicadas

Garantir que todas as conexões dedicadas sejam multiplexadas na nuvem WAN do Backbone
Secundário e roteadas para o Concentrador. Esta multiplexação deve ser garantida mesmo nos casos
em que as conexões dedicadas sejam implementadas com diferentes tecnologias;

No caso de uso de “trunking” para compor o enlace Concentrador, balancear o tráfego gerado pelas
conexões dedicadas dividindo este tráfego pelos enlaces que compõe a Concentrador;
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Fornecer comunicação via conexão dedicada entre os Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos
somente por meio de roteamento feito pelo TRE/AL (o TRE/AL é o centro do Backbone
Secundário);

O “default gateway” dos roteadores dos Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos deve ser o
Roteador CPE do Prédio Sede do TRE/AL;

Não possuir nenhum tipo de restrição de uso, operando 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem
limite de quantidade de dados trafegados, nem restrição de tipo de dados trafegados, porta lógica ou
serviço;

Permitir que os Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos se comuniquem com o Prédio Sede do
TRE/AL com a velocidade definida na conexão dedicada que chega ao respectivo Cartório
Eleitoral/Escritório Remoto, independentemente do volume de tráfego na nuvem WAN que compõe
o Backbone Secundário (100% de banda disponível na conexão dedicada);

Fornecer as conexões dedicadas obrigatoriamente terrestres, implementadas por meio de pares
metálicos, fibra óptica ou rádio digital com frequência de uso restrito e licenciada junto à Anatel;

são permitidos acessos de “última milha” implementados por meio de satélite;

Não há restrição quanto ao protocolo de comunicação utilizado na “última milha”, desde que
garantidas todas as funcionalidades exigidas para a conexão dedicada. Excetua-se, para o caso de
comunicação sem fio, o uso de equipamentos baseados em tecnologia Wi-Fi 802.11a/b/g/n e
variantes, bem como a utilização de frequência “aberta”, que não necessite de
licenciamento/registro junto à Anatel (Por exemplo, 900MHz, 2.4GHz, e 5.8GHz).

Insumos para conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos

Os seguintes insumos, de propriedade da licitante contratada, devem ser fornecidos em comodato
para o funcionamento das conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos:

Cabos e adaptadores:

Cabo de conexão do Roteador CPE, ou equipamento equivalente, do Cartório Eleitoral com modem
ou outro equipamento utilizado para acesso ao Backbone Secundário;
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Cabos de energia elétrica para todos os equipamentos fornecidos;

Adaptadores ópticos para conexões implementadas por meio de fibra óptica;

Modem para acesso WAN: Deve ser fornecido modem (convencional, óptico, rádio digital, etc) ou
outro equipamento para permitir a conexão do Roteador CPE do Cartório Eleitoral ao ambiente
WAN (Backbone Secundário), sem que isso implique acréscimo nos preços contratados. Este
equipamento deve operar em 110/220V;

Roteadores CPE (Customer Premise Equipment): Fornecer Roteador CPE para realizar a interface
entre o ambiente de rede local (LAN) de cada Cartório Eleitoral e o Backbone Secundário,
atendendo no mínimo as seguintes exigências:

Ser dimensionado para que tenha capacidade de encaminhamento de pacotes IP, em pacotes por
segundo, compatíveis com as velocidades dos enlaces conectados, limitado o uso de memória a
70% do total disponível quando da carga máxima da CPU;

Caso seja identificado, durante a execução do contrato, um roteador com uso máximo de CPU e
memória acima dos limites estabelecidos, o mesmo deverá ser substituído ou atualizado, sem que
isso implique acréscimo nos preços contratados;

Possuir todas as facilidades de gerenciamento e segurança que permitam o fornecimento adequado
de todos os serviços especificados, destacando:

Gerenciamento SNMP compatível com as versões v2c e v3;

Protocolo SNMP habilitado, com acesso de leitura por parte do TRE;

Permissão para a configuração de “traps” por parte da licitante contratada, a pedido do TRE, para
monitoração de eventos específicos. Caso necessária, esta configuração será solicitada com pelo
menos 15 dias de antecedência da data real de monitoração;

Suporte a MIB-II e RMON;
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Suporte a classificação de tráfego;

Suporte a tunelamento VPN com IPSec com no mínimo os algoritmos de 168-bit 3DES, 128-bit
AES e 256-bit AES para conexões VPN com IPSEC. Deve possuir hardware dedicado para
aceleração de criptografia (devem ser suportados pelo menos os algoritmos 3DES e AES em
hardware);

Permitir acesso à leitura de configuração pelo TRE/AL, através de “usuário” e “senha” específicos;

As senhas fornecidas para o TRE/AL não devem possibilitar o acesso a qualquer informação
confidencial sobre o backbone da licitante contratada, e não devem possibilitar qualquer ação ou
leitura que prejudique a segurança do Backbone Secundário;

Ser mantido com a hora ajustada com o ON (Observatório Nacional), e sincronizados através do
protocolo NTP (Network Time Protocol) – RFC 1305 ou protocolo SNTP (Simple Network Time
Protocol) versão 4 – RFC2030;

Interfaces:

LAN: Mínimo de 01 (uma) interface FastEthernet ou superior, para interconexão com o ambiente de
rede local do respectivo Cartório Eleitoral;

WAN: Mínimo de 01 (uma) interface para conexão com o enlace WAN fornecido (acesso ao
Backbone Secundário).

Operar em 110/220V;
Ter servidor de NTP habilitado, de forma a ser utilizável por equipamentos de endereço IP interno
do TRE/Cartórios Eleitorais, sincronizado com a hora oficial do Brasil, respeitado o horário
regional para momentos como os de horário de verão.

Ao término do contrato os insumos fornecidos em comodato deverão ser entregues à licitante
contratada no estado em que estiverem, ressalvando-se o disposto no item 4.5.1 letra “e”.

Perfis das conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais e Escritórios Remotos
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A Tabela a seguir mostra os perfis que devem ser considerados para as conexões dedicadas:

Tabela 2: Perfis das conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais e Escritórios Remotos
PERFIL

Local de instalação

Velocidade
efetiva

“Trunking”

1

Todo o estado

2 Mbps

não permitido

2

Todo o estado

4 Mbps

2 x 2 Mbps

3

Somente Capital e
Arapiraca

6 Mbps

3 x 2 Mbps

4

Somente Capital e
Arapiraca

8 Mbps

4 x 2 Mbps

não permitido
5

Somente Capital e
Arapiraca

10 Mbps

(obrigatório uso de fibra óptica ou rádio
digital)
não permitido

6

Somente Capital

20 Mbps

(obrigatório uso de fibra óptica ou rádio
digital)

Os perfis de 1 a 3 poderão ser instalados em qualquer Cartório Eleitoral do estado de Alagoas,
enquanto os perfis de 4 e 5 estarão disponíveis apenas para a capital do estado – Maceió e a cidade
de Arapiraca. O perfil 6 somente estará disponível para a capital.

Acordo de Nível de Serviço (Service Level Agreement – SLA) para Conexões Dedicadas nos
Cartórios Eleitorais

SLA (Service Level Agreement) ou NMS (Nível Mínimo de Serviço) estabelecido de 99,1% de
disponibilidade mensal mínima por acesso, a ser medida mensalmente. Todos os produtos e serviços
fornecidos para implementação das conexões dedicadas devem ter qualidade e disponibilidade que
não comprometam este índice.
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Características das Conexões Comutadas

As conexões comutadas a serem fornecidas são para uso eventual, e devem ser disponibilizadas
para permitir acesso ao TRE/AL a partir de locais que possuam linhas telefônicas convencionais. As
conexões comutadas devem atender as seguintes exigências:

Possibilidade de serem efetuadas por meio de linhas telefônicas convencionais ou linhas celulares
com características de transmissão de dados (GPRS, 3G);

Acesso a um Ponto de Presença (POP) da licitante do tipo “Remote Access Server” (RAS), por
meio de linha telefônica (convencional ou celular) providenciada pela Justiça Eleitoral, utilizando
um número DDG (Discagem Direta Gratuita) tipo “0800”, válido para ligações a partir de qualquer
ponto dentro do estado;

Proceder a conexão de todos os POPs (ou RAS) ao Prédio Sede do TRE/AL utilizando o Enlace
Concentrador, que é o mesmo enlace utilizado para receber/transmitir os dados das conexões
dedicadas;

Em caso de uso de “trunking” no Concentrador, dividir o tráfego gerado pelas conexões comutadas
através das conexões componentes do “trunking”;

Caso a licitante contratada opte por instalar um RAS nas dependências do TRE/AL, este RAS deve
ter interface com a rede local (padrão FastEthernet ou superior);

Utilizar protocolo de comunicação IP na conexão comutada com os Cartórios Eleitorais, sendo
necessária a seguinte dinâmica de autenticação no momento do estabelecimento da conexão:

Autenticação utilizando “Servidor de Autenticação” RADIUS do TRE/AL, com encaminhamento
da solicitação de autenticação baseado no “domínio” modelo “tre-al.jus.br”. A criação e
administração de usuários serão de responsabilidade do TRE/AL;

Estabelecimento de conexão somente com a autenticação emitida pelo “Servidor de Autenticação”
no TRE/AL;
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Possibilidade de comunicação por conexão comutada entre Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos
somente por meio de roteamento feito pelo TRE/AL (o TRE/AL é o centro do Backbone
Secundário);

O “default gateway” dos Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos deve ser o Roteador CPE do
respectivo TRE;

Operar em rede dimensionada para atendimento simultâneo de pelo menos 30 (trinta) conexões
comutadas no POP (RAS);

Suportar velocidades de conexão entre 9.600 bps e 56.000 bps no RAS, sendo que a velocidade da
conexão deverá ser negociada com o modem do cliente, para o caso de conexões por meio de
modem convencional. Os modems do RAS deverão suportar compressão e controle de ERRO por
HARDWARE;

A conexão comutada de uso eventual será feita por linha telefônica disponível em cada local
(providenciada pela própria Justiça Eleitoral), utilizando modems da própria Justiça Eleitoral. A
configuração dos equipamentos da Justiça Eleitoral para uso de conexão comutada será feita por
técnicos da Justiça Eleitoral.

Serviço de implantação/instalação do Backbone Secundário

Passagem de cabeamento interno para o Enlace Concentrador

Os seguintes serviços são necessários na passagem de cabeamento interno para o “Concentrador”:

Providenciar a passagem dos cabos do Concentrador até o ambiente computacional central (Sala de
Servidores), utilizando para isto a infraestrutura de calhas, eletrocalhas e dutos disponíveis;

Deverá ser realizada a vistoria obrigatória do local de instalação do circuito Concentrador;

Fornecer todos os cabos e conectores necessários para ligar o cabeamento do ambiente externo até o
ambiente computacional (definido para chegada do enlace);
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Conectar os equipamentos fornecidos pela licitante contratada à rede de energia elétrica
disponibilizada. As tomadas são fornecidas pelo TRE/AL;

Planejar o horário de trabalho de instalação do Concentrador conjuntamente com a equipe técnica
do TRE/AL, de maneira a interferir o mínimo possível nos trabalhos normais;

Guardar as ferramentas e equipamentos auxiliares de instalação de responsabilidade da licitante
contratada nas interrupções de serviço;

Recompor obras civis e pintura eventualmente afetadas quando da passagem dos cabos, mantendo o
padrão local, excetuando-se os casos em que estas ocorrências sejam consequência de adaptações
necessárias para passagem dos cabos, adaptações estas decididas em comum acordo entre licitante
contratada e contratante.

Comissionamento, integração e testes de aceitação do “Concentrador” e “conexões dedicadas” do
Backbone Secundário

Os seguintes serviços relacionados com o comissionamento, integração e testes para aceitação do
Concentrador e conexões dedicadas do Backbone Secundário são solicitados:

Realizar o comissionamento (ativação junto à plataforma de comunicação da licitante contratada) de
cada conexão, integrando cada uma ao Backbone Secundário;

Realizar testes de funcionamento do Concentrador e das conexões dedicadas do Backbone
Secundário, de acordo com o Plano de Testes de Aceitação fornecido pela licitante contratada;

Garantir o funcionamento integrado de todos os produtos e serviços fornecidos (Cartórios Eleitorais
e TRE);

Realizar os Testes de Aceitação de acordo com o Plano de Testes de Aceitação, sempre
acompanhados pelos responsáveis técnicos do TRE/AL, e emitir os relatórios de testes em duas
vias, devidamente assinados pelos executores e pelo responsável em cada local (TRE ou Cartório
Eleitoral).
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Uma cópia deve ser entregue para o responsável pelo Backbone Secundário no TRE, e outra cópia
deve ficar com a licitante contratada.

Alteração de PERFIL do concentrador e conexões dedicadas

Os seguintes serviços relacionados com alteração de PERFIL (alteração de velocidade) do
Concentrador e conexões dedicadas são solicitados:

Realizar alteração de PERFIL do Concentrador e conexão dedicada em atendimento a solicitação
efetivada pela Justiça Eleitoral;

Entende-se por “alteração de PERFIL” a mudança de velocidade do respectivo enlace, sem
alteração de endereço ou local de instalação;

Efetuar as alterações necessárias para que a Concentrador e conexões dedicadas operem no novo
PERFIL solicitado;

Realizar testes de funcionamento de cada conexão após a alteração de PERFIL de acordo com o
Plano de Testes de Aceitação fornecido pela licitante contratada;

Realizar os Testes de Aceitação após a alteração do PERFIL, de acordo com o Plano de Testes de
Aceitação, sempre acompanhados pelos responsáveis técnicos do TRE/AL, e emitir os relatórios de
testes em duas vias, devidamente assinados pelos executores e pelo responsável em cada local (TRE
ou Cartório Eleitoral).

Uma cópia deve ser entregue para o responsável pelo Backbone Secundário no TRE/AL, e outra
cópia deve ficar com a licitante contratada.

Testes de aceitação das “conexões comutadas” do Backbone Secundário

Os seguintes serviços relacionados com os testes para aceitação das conexões comutadas do
Backbone Secundário são solicitados:

Realizar testes de funcionamento de conexão comutada no Backbone Secundário, de acordo com o
Plano de Testes de Aceitação fornecido;
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Realizar os testes de funcionamento das conexões comutadas com o “Software de Autenticação”
utilizado pela Justiça Eleitoral, de acordo com o Plano de Testes de Aceitação fornecido pela
licitante contratada, emitir os relatórios de testes, devidamente assinados pelos executores e pelo
responsável pelos testes no TRE/AL, e entregar para o responsável pelo Backbone Secundário,
também no TRE/AL;

Garantir o funcionamento integrado de todos os produtos e serviços fornecidos que envolvem as
conexões comutadas.

Prazos

Prazo para implantação do Backbone Secundário

A implantação do Backbone Secundário é composta por uma série de atividades, a saber:

Entrega de documentos solicitados (Declaração sobre backbone da licitante contratada, Plano de
Gerenciamento do Contrato, plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário, Planos de
Testes de Aceitação);

Instalação do Concentrador, conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais e infraestrutura para
suportar as conexões comutadas;

Instalação do SGRS;

Testes de aceitação das conexões fornecidas e do SGRS;

Aceitação Global do Backbone Secundário;

Realização do Período de Funcionamento Experimental – PFE;

Aceitação Final de todo o Backbone Secundário.

O Cronograma de Eventos descrito neste Termo de Referência indica todos os prazos para estas
atividades, e relaciona a execução de cada etapa aos pagamentos.
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Prazos para serviços de instalação/alteração de velocidade de enlaces no decorrer do contrato

Os seguintes prazos devem ser observados nos serviços de alteração de perfil de conexões e
instalação de novas conexões:

Prazo para Alteração de Perfil ou de endereço de Conexões:

Concentrador:
Data

Evento

Dia X

Solicitação formal de alteração de perfil/endereço do Concentrador
encaminhada pela Justiça Eleitoral para a licitante contratada

X + 30
dias

Alteração do perfil/endereço efetivada (incluindo testes de aceitação)

Obs.: no caso de mudança de endereço a conexão anterior deve ser desativada, tal logo o novo
endereço passe a estar operacional, não cabendo cobrança em duplicidade e sendo de inteira
responsabilidade da contratada proceder a desativação no endereço anterior.

Conexões Dedicadas:
Data

Evento

Dia Y

Solicitação formal de alteração de perfil/endereço da conexão
dedicada encaminhada pela Justiça Eleitoral para a licitante
contratada

Y + 30
dias

Alteração do perfil/endereço efetivada (incluindo testes de aceitação)

Obs.: no caso de mudança de endereço a conexão anterior deve ser desativada, tal logo o novo
endereço passe a estar operacional, não cabendo cobrança em duplicidade e sendo de inteira
responsabilidade da contratada proceder a desativação no endereço anterior.

Prazo para Instalação de Conexões:
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Concentrador:
Data

Evento

Dia Z

Solicitação formal de instalação de Concentrador encaminhada pela
Justiça Eleitoral para a licitante contratada

Z + 30
dias

Conclusão da instalação do Concentrador efetivada (incluindo testes
de aceitação)

Conexões Dedicadas:
Data

Evento

Dia W

Solicitação Formal de instalação de conexão dedicada encaminhada
pela Justiça Eleitoral para a Licitante contratada

W + 10
dias

Informação da Licitante contratada sobre a viabilidade da instalação,
ou necessidade de “projeto especial”

W + 30
dias

Conclusão da instalação da conexão dedicada efetivada para os casos
em que houve viabilidade técnica para execução do serviço (incluindo
testes de aceitação)

W + 60
dias

Conclusão da instalação da conexão dedicada efetivada para os casos
em que houve necessidade de “projeto especial” para execução do
serviço (incluindo testes de aceitação)

Prazo de desinstalação de Conexões:

Concentrador:
Data
Dia K

Evento
Solicitação formal de desinstalação de Concentrador encaminhada
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Data

Evento
pela Justiça Eleitoral para a licitante contratada

K + 05
dias

Desinstalação do Concentrador efetivada

Conexões Dedicadas:
Data

Evento

Dia U

Solicitação formal de desinstalação de conexão dedicada
encaminhada pela Justiça Eleitoral para a licitante contratada

U
+ 02 dias

Desinstalação da conexão dedicada efetivada

Serviço de Gerência de Rede e Serviços – SGRS para o Backbone Secundário

O Serviço de Gerência de Rede e Serviços – SGRS deve contemplar a gerência de rede e serviços
do Backbone Secundário. O SGRS deve atender, no mínimo, aos seguintes requisitos:

Oferecer serviço de gerência de rede e serviços que contemplem as áreas funcionais:

Gerência de falhas;

Gerência de desempenho, com monitoração de desempenho, gerência de tráfego e administração de
tráfego;

Gerência de configuração, restrito ao ambiente fornecido pela licitante contratada;

Gerência de segurança, restrita ao ambiente fornecido pela licitante contratada;
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Gerência de nível de serviço;

Permitir a visualização de informações “on-line” (em tempo real e de forma gráfica) da rede
(Backbone Secundário), possibilitando o acompanhamento e monitoração do estado global do
Backbone Secundário;

A licitante contratada será responsável por fornecer, dimensionar, instalar, configurar e manter todos
os equipamentos, sistemas e ferramentas necessárias para o provimento do SGRS “on-line”;

A licitante contratada será responsável pela manutenção preventiva e corretiva, a execução de
testes, a atualização e o suporte técnico da infraestrutura de gerenciamento, sem que isso implique
acréscimos nos preços contratados;

O TRE-AL será responsável pelos equipamentos e conexões à Internet que possibilitem acesso ao
SGRS fornecido;

Prover recursos para abertura, acompanhamento e encerramento de chamados técnicos;

Geração e emissão de relatórios gerenciais, programados para serem gerados automaticamente ou
sob demanda pelo contratante, que permitam o acompanhamento da qualidade dos serviços, dos
níveis de serviço contratados (SLA) e a validação das faturas;

Abranger todos os Roteadores CPE (Prédio Sede do TRE/AL e Cartórios Eleitorais) e enlaces
fornecidos, independentemente da tecnologia adotada nestes itens;

Atuar de forma pró-ativa, antecipando-se aos problemas na rede e garantindo a qualidade do serviço
estabelecida no Acordo de Nível de Serviço (SLA), realizando abertura, acompanhamento e
fechamento de chamados técnicos (Trouble Tickets) relacionados com indisponibilidade e
desempenho nos serviços de rede, gerenciamento de rede e segurança, operando em regime 24x7,
todos os dias do ano;

Garantir que os dados do serviço de gerência de rede e serviços trafegarão pela classe de dados
prioritários;

Ser de propriedade e de responsabilidade da licitante contratada, podendo ser constituído de um ou
mais softwares, integrados ou não;
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Ser escalável permitindo futuras ampliações nos elementos de rede a serem gerenciados;

Permitir a definição de perfis de usuários e a atribuição de regras de gerenciamento a estes perfis e o
uso de senhas para controle do acesso às informações;

As senhas fornecidas para a Justiça Eleitoral não devem possibilitar o acesso a qualquer informação
confidencial sobre o backbone da licitante contratada, e não devem possibilitar qualquer ação ou
leitura que prejudique a segurança do Backbone Secundário;

Permitir o acesso simultâneo de pelo menos 10 usuários do TRE/AL às suas funcionalidades;

Prover a visualização das informações de gerenciamento através de um Portal de Gerência acessado
por meio de interface WEB;

O Portal de Gerência deverá ser acessado pelo TRE/AL por meio da Internet pública e protocolo
HTTPS com certificação digital (padrão X.509);

O TRE/AL deve ter acesso somente às informações relativas às suas conexões;

O Portal de Gerência deve possuir uma interface única para acesso às suas funcionalidades
independentemente dos equipamentos ou tecnologias empregadas para a prestação dos serviços;

Disponibilizar a funcionalidade para consulta da configuração do Roteador CPE do Concentrador e
dos Cartórios Eleitorais e emitir notificações quando houver modificações de configuração dos
roteadores;

Fornecer, através do Portal de Gerência, a visualização de informações on-line (em tempo real e de
forma gráfica) sobre o Backbone Secundário, apresentando no mínimo o seguinte:

Topologia do Backbone Secundário, incluindo os Roteadores CPE e seus enlaces, com visualização
do estado operacional de todos os elementos da rede (enlaces e equipamentos). O estado
operacional dos elementos de rede deve ser atualizado automaticamente, sempre que ocorrer
qualquer alteração nestes elementos;
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Alarmes e eventos ocorridos no Backbone Secundário, com informações de data e hora de
ocorrência e identificação dos recursos gerenciados;

Consumo de banda nos enlaces (entrada e saída) com valores instantâneos, médios e de pico dos
últimos 30 (trinta) dias, separados por semana e diferenciação de dias úteis e horários comercial;

Ocupação de memória e CPU dos Roteadores CPE;

Estratificação de volume tráfego (entrada e saída) por classe de serviço para a Concentrador ou
conexão dedicada;

Retardo dos enlaces com valores instantâneos, médios e de pico dos últimos 30 (trinta) dias;

Visualização da quantidade de chamados registrados, em aberto, fechados e encerrados, dentro e
fora do prazo contratual, por tipo de problema, permitindo acesso ao detalhamento dos chamados;

Inventário dos equipamentos e enlaces da rede contando, com no mínimo as seguintes informações:

Enlace: código de identificação junto a operadora contratada, tecnologia e nível de serviço;

Roteador CPE: fabricante e modelo, configuração lógica e configuração física (placas, interfaces,
memória, slots, dentre outros);

Endereçamento lógico: endereços IPs e máscaras de rede;

Prover o armazenamento de todos os dados coletados nos elementos gerenciados e informações
geradas para confecção dos relatórios durante um período de 12 (doze) meses, relativos ao Serviço
de Gerência de Rede e Serviços (SGRS), devendo ao final de cada período de 12 (doze) meses
disponibilizá-los ao Contratante, conjuntamente com o modelo de dados, em meio de armazenagem
a ser definido pelo Contratante;

A indisponibilidade dos dados de gerência (coleta não realizada, dados não acessíveis) será
contabilizada como indisponibilidade do SGRS, no período em que os dados não forem coletados
ou ficarem inacessíveis, caso isto implique em perda de dados de gerenciamento;
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Os dados e informações armazenados, conjuntamente com o modelo de dados, poderão ser
solicitados pelo Contratante, a qualquer tempo, devendo a licitante contratada colocá-los à
disposição no prazo máximo de 4 (quatro) dias úteis, em meio a ser definido pelo Contratante e/ou
na base de dados da solução de gerência (carga dos dados extraídos e removidos);

O intervalo para coleta de dados no SGRS deve ser de no mínimo 5 (cinco) minutos, ou valores
maiores a critério do Contratante;

Registrar em seu LOG de históricos todos os acessos realizados, com autenticação de usuário, data/
hora, devendo permitir a recuperação do registro de histórico;

Realizar registro de todas as ocorrências de alarmes/eventos em LOG de históricos e/ou base de
dados contendo informações de data/hora de ocorrência, identificando os recursos gerenciados;

Assegurar a continuidade da coleta dos dados de gerenciamento em casos de perda de comunicação
entre o SGRS e os elementos gerenciados, de maneira a garantir que não exista perda de informação
no gerenciamento de recursos.

Serviço de operação do Backbone Secundário

Período de Funcionamento Experimental – PFE
O PFE – Período de Funcionamento Experimental é o período de 30 (trinta) dias em funcionamento
ininterrupto após a Aceitação Global.

Durante o PFE o Service Level Agreement – SLA é válido para os enlaces contratados.

A descontinuidade do PFE ocorrerá nas seguintes situações:

Caso ocorra interrupção dos serviços de comunicação do Concentrador, por um período de tempo
que extrapole o permitido no respectivo SLA contratado;

Caso ocorra interrupção dos serviços de comunicação de mais de 5% das conexões dedicadas
contratadas, por um período de tempo que extrapole o permitido no respectivo SLA contratado

Anexo Resumo. Termo para pesquisa de Preço. (0500387)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 113

A consequência da descontinuidade do PFE será o reinício do período de 30 (trinta) dias do PFE,
contados a partir da recuperação de todas as anormalidades registradas e volta do funcionamento
normal de todos os serviços.

O reinício do PFE devido à recuperação de problemas registrados durante este período será
permitido até 03 (três) vezes, ou seja, o PFE poderá ser interrompido até 03 (três) vezes.
Ultrapassado este limite serão aplicadas as penalidades previstas neste Termo de Referência e no
Contrato.

Os intervalos para reinício do PFE (em caso de interrupção do período em andamento) devem ser de
no máximo 03 (três) dias, ou seja, a licitante contratada tem até 03 (três) dias para solucionar os
problemas para que seja reiniciado o PFE, e as seguintes regras devem ser observadas:

Na 1ª interrupção do PFE (interrupção do PFE inicial):

Será considerada em uso a 1ª chance de reinício do PFE;

A partir do 4º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, passará a ser considerada em uso a 2ª
chance de reinício do PFE (restando então apenas a 3ª chance de reinício);

A partir do 7º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, passará a ser considerada em uso a 3ª
chance de reinício, não restando nenhuma chance de reinício do PFE;

A partir do 10º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, deverão ser aplicadas as penalidades
previstas pelo não cumprimento do PFE;

Na 2ª interrupção do PFE:

Será considerada em uso a 2ª chance de reinício do PFE ou, será considerada em uso a 3ª chance de
reinício do PFE, caso a 2ª chance já tenha sido utilizada. Caso não esteja disponível chance alguma
serão aplicadas as penalidades previstas pelo não cumprimento do PFE;

A partir do 4º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, será considerada em uso a 3ª chance de
reinício do PFE (caso esta chance ainda esteja disponível). Caso esta chance não esteja disponível
serão aplicadas as penalidades previstas pelo não cumprimento do PFE;
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A partir do 7º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, deverão ser aplicadas as penalidades
previstas pelo não cumprimento do PFE;

Na 3ª interrupção do PFE:

Será considerada em uso a 3ª chance de reinício do PFE, caso esta chance ainda esteja disponível.
Caso esta chance não esteja disponível serão aplicadas as penalidades previstas pelo não
cumprimento do PFE;

A partir do 4º dia serão aplicadas as penalidades previstas pelo não cumprimento do PFE.

Operação do Backbone Secundário durante o PFE – Período de Funcionamento Experimental

Durante a vigência do PFE – Período de Funcionamento Experimental, que é o período de 30
(trinta) dias em funcionamento ininterrupto após a Aceitação Global, os seguintes requisitos
relacionados com o Serviço de Operação do Backbone Secundário são solicitados:

Estabelecer, em conjunto com a equipe técnica do TRE-AL, um Plano de Operação, Gerenciamento
e Suporte do Backbone Secundário, observando as necessidades da Justiça Eleitoral e as diretrizes
de operação de redes da licitante contratada;

Permitir a presença de técnicos da Justiça Eleitoral no ambiente de gerenciamento da licitante
contratada, desde que agendada com antecedência mínima de 15 dias.

Operação do Backbone Secundário após o PFE – Período de Funcionamento Experimental

Após o PFE – Período de Funcionamento Experimental, os seguintes requisitos relacionados com o
Serviço de Operação do Backbone Secundário são solicitados:

Disponibilizar, obrigatoriamente, 01 (um) técnico na sede do TRE/AL, no período de 03 (três) dias
antes de uma eleição, referendo ou plebiscito até 01 (um) dia após esta eleição (válido para qualquer
eleição, referendo ou plebiscito, em qualquer turno), das 08:00hs às 18:30hs, com intervalo de
almoço de 1:30hs;

Manter plantão especial no ambiente da licitante contratada, para suporte do Backbone Secundário
durante 24 horas/dia, 7 dias/semana, durante o período de 03 (três) dias antes de uma eleição até 01
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(um) dia após esta eleição (válido para qualquer eleição, em qualquer turno). O atendimento feito a
partir deste ambiente deve ser via telefone “0800”;

Atender todas as determinações do Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte do Backbone
Secundário, definido durante o PFE;

Realizar trabalhos de configuração/reconfiguração dos equipamentos fornecidos pela licitante
contratada, de forma a atender ao Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte do Backbone
Secundário.

Deverá ser providenciada a substituição do(s) técnico(s) de suporte presentes em cada TRE,
conforme definido no subitem “a)”, se entendido que o profissional: não se adapta à execução do
serviço; ou não possua domínio dos equipamentos e softwares ofertados; ou possua problemas de
qualquer ordem que o impossibilite de executar suas atividades nos horários estabelecidos.

Serviço de Manutenção do Backbone Secundário

Condições gerais para prestação do serviço de manutenção

As seguintes condições devem ser observadas na prestação do serviço de manutenção dos enlaces,
equipamentos e softwares fornecidos para o Backbone Secundário:

Os serviços de manutenção devem atender a todos os requisitos especificados no item “Requisitos
do serviço de manutenção” deste Termo de Referência;

Todos os serviços de manutenção dos enlaces fornecidos (Concentrador, conexões dedicadas e
conexões comutadas) devem ser efetuados desde o início até o final do contrato. São de inteira
responsabilidade da licitante contratada, e devem estar totalmente cobertos pelo pagamento mensal
relativo ao fornecimento de cada um destes enlaces, sem que isso implique acréscimos nos preços
contratados;

O serviço de manutenção dos enlaces fornecidos (Concentrador, conexões dedicadas e conexões
comutadas) deve garantir o funcionamento correto dos enlaces, e deve garantir a manutenção
adequada dos equipamentos empregados nestes enlaces e que são fornecidos pela licitante
contratada;
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Os serviços de manutenção devem cobrir todas as despesas relacionadas com a troca ou reposição
de peças, manutenção de softwares e reparos de instalações, incluindo as despesas de deslocamento
de técnicos, diárias, hospedagem e demais gastos relacionados com a equipe técnica de
manutenção;

Caberá a Justiça Eleitoral arcar com a responsabilidade por danos em insumos fornecidos pela
licitante contratada em virtude de vandalismo, ou acidentes causados por pessoas que não sejam
vinculadas à licitante contratada, devidamente comprovados mediante documento específico.

Requisitos do serviço de manutenção

O serviço de manutenção deve ser prestado pela licitante contratada, que deve atender
obrigatoriamente as seguintes condições:

Efetuar manutenção preventiva em todos os enlaces e equipamentos, de forma a identificar
possíveis pontos de falha e garantir o perfeito funcionamento de todos estes enlaces e
equipamentos;

Efetuar manutenção corretiva assim que for detectado algum mau funcionamento de enlaces e
equipamentos, ou problemas em instalações feitas, de forma que voltem a funcionar perfeitamente.

O serviço de manutenção corretiva deve incluir o reparo e a substituição de peças defeituosas em
equipamentos, e reparos nas instalações que apresentarem problemas;

Realizar o serviço de manutenção no local de instalação do equipamento sempre que possível. Caso
seja necessário remover o equipamento, a licitante contratada deve providenciar a substituição do
equipamento por outro idêntico em perfeito funcionamento, para então retirar o equipamento com
defeito e encaminhá-lo para a manutenção;

Permitir efetuar a “Abertura de Chamado de Manutenção” junto a “Central de Atendimento” da
licitante contratada por meio de um telefone “0800” para todo o estado;

A licitante contratada deve ser responsável por todos os técnicos que forem realizar manutenção dos
enlaces em qualquer um dos sites atendidos neste Termo de Referência;

Prazos:
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Iniciar os procedimentos de manutenção de qualquer um dos enlaces fornecidos (Concentrador,
conexões dedicadas e conexões comutadas) em até 04 (quatro) horas após a notificação do
problema, feito por meio de abertura de chamado;

Durante o procedimento de manutenção do Concentrador e/ou de uma conexão dedicada será
computado o PNF – Período de Não Funcionamento do Enlace;

O PNF será computado em minutos a partir da “abertura do chamado de manutenção” feito pelo
“0800” da licitante contratada;

O término do PNF será computado a partir do aceite da manutenção (fechamento do chamado) feito
por um técnico do local responsável pela abertura do chamado, sendo necessária a identificação do
técnico responsável pelo fechamento do chamado;

O somatório de PNF em minutos (“períodos de não funcionamento do enlace”) durante um mês,
que exceder o tempo de parada permitido neste mesmo período de acordo com o SLA contratado,
será tomado com base de desconto da parcela mensal de pagamento (do Concentrador ou conexão
dedicada que teve seu serviço interrompido) no mês subseqüente (as regras aplicadas para este
desconto estão contidas no item “Forma de Pagamento” neste Termo de Referência). A
consolidação dos “períodos de não funcionamento do enlace” será feita pelo contratante com base
nas informações obtidas no SGRS e registros próprios de ocorrências;

Períodos normais de operação da rede: realizar e concluir a manutenção dos enlaces, equipamentos
e instalações fornecidos em até 24 (vinte e quatro) horas após a “abertura do chamado de
manutenção”, que deve ser feita via “0800” da licitante contratada;

Períodos de operação próximos a eleições: durante o período com inicio 15 (quinze) dias antes da
eleição e término 05 (cinco) dias após a eleição (válido para qualquer eleição, em qualquer turno,
que ocorra até o final do contrato), realizar e concluir a manutenção dos enlaces, equipamentos e
instalações do TRE/AL em até 08 (oito) horas após a “abertura do chamado de manutenção”, que
deve ser feita via “0800” da licitante contratada;

CONFIGURAÇÃO INICIAL ESTIMADA PARA O BACKBONE SECUNDÁRIO

A configuração inicial estimada do Backbone Secundário indica a configuração a ser considerada
para o início do contrato, objeto descrito neste Termo de Referência.
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A configuração inicial estimada do Backbone Secundário está detalhada nas planilhas de preços a
serem preenchidas, constantes do item 6.2.2.2.2.1 - “Planilhas de Preço para obtenção do VT_AL”
deste Termo de Referência.

A configuração estimada detalhada nas planilhas de preços a serem preenchidas indica a
configuração estimada para os 12 (doze) meses iniciais de contrato do objeto descrito neste Termo
de Referência.

DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA PELA LICITANTE CLASSIFICADA EM 1º
LUGAR NO PREGÃO

A documentação a ser apresentada deve ser dividida em:

Documentação #1: Documentos de Habilitação;

Documentação #2: Proposta (Especificações Técnicas e Preços).

Documentação #1: Documentos de Habilitação

A seguinte documentação deve ser fornecida com os demais documentos exigidos para a
participação no certame licitatório:

Declaração de pessoa jurídica de direito público ou privado do país ou do exterior, atendidas pela
licitante, mencionando o bom funcionamento de sua WAN com transmissão de dados com conexões
dedicadas e comutadas, e SGRS, utilizando técnicas e meios de transmissão semelhantes às
especificações deste Termo de Referência, com composição de pelo menos 50 (cinquenta) conexões
dedicadas e pelo menos 20 (vinte) conexões comutadas entre “Escritórios Remotos” e seu
respectivo “Escritório Sede”.

As WANs consideradas nas declarações fornecidas devem ter sido implementadas nas Regiões onde
a licitante tenha Outorga da ANATEL correspondente ao ITEM 01 deste Termo de Referência.

A declaração deve conter pelo menos as seguintes informações:

Nome da empresa ou instituição;
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Nome e cargo de quem assinou;

Telefone para contato;

Descrição breve da rede;

Bom funcionamento da rede;

Data que entrou em funcionamento.

A licitante deve comprovar capacidade para execução dos serviços que abrangem as atividades de
suporte técnico, apresentando os seguintes documentos:

No caso de licitantes concorrendo individualmente:

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia dentro do
estado de Alagoas, ou

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia em nível
nacional ou regional, que contemple o estado de Alagoas.

No caso de licitantes concorrendo na forma de consórcio:

A empresa LÍDER do consórcio deve apresentar:

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia dentro do
estado de Alagoas, ou

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia em nível
nacional ou regional, que contemple o estado de Alagoas.

As demais empresas integrantes do consórcio devem apresentar:
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Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia dentro do
estado de Alagoas, ou

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia em nível
nacional ou regional, que contemple o estado de Alagoas.

Relação dos estabelecimentos (matriz e/ou filiais e/ou pontos de assistência) que a licitante possui,
cada qual apto a prestar os serviços de suporte aos enlaces de dados solicitados neste Termo de
Referência, devendo compreender, no mínimo, um escritório no estado Alagoas;

Na relação dos estabelecimentos devem ser discriminados o nome, CNPJ, endereço, telefone e
responsável técnico.

Documentação #2: Proposta (Especificações Técnicas e Preços)

A Documentação #2 deverá conter obrigatoriamente o seguinte:

Especificações Técnicas, com:

Descrição dos aspectos técnicos dos produtos e serviços oferecidos;

Planilhas Técnicas, com informações sobre as linhas de comunicação.

Preços, conforme solicitado neste anexo.

Obs.: a Documentação #2, apresentada com Especificações Técnicas que não atendam os requisitos
mínimos especificados neste Termo de Referência, implicará na desclassificação da licitante.

Especificações Técnicas

As Especificações Técnicas devem ter descrição de todos os itens relacionados com o atendimento
aos requisitos deste Termo de Referência, mencionando detalhes técnicos. Devem ser fornecidas
obrigatoriamente as seguintes informações:
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Informações precisas sobre cada um dos enlaces ofertados (nuvem WAN que compõe o Backbone
Secundário, Concentrador, conexões dedicadas e conexões comutadas), comprovando o
atendimento a todos os requisitos estabelecidos neste Termo de Referência;

Marca e modelo dos Roteadores CPE a serem fornecidos (TRE e Cartórios Eleitorais);

Declaração expressa dirigida ao TRE/AL, especificando que a licitante está obrigada a atender a um
determinado SLA (mínimo de 99,44% para a Concentrador e mínimo de 99,1% para as conexões
dedicadas nos Cartórios Eleitorais).

No caso de consórcio, declaração expressa dirigida ao TRE/AL, especificando que cada uma das
empresas participantes do consórcio estão obrigadas a atender ao mesmo SLA (mínimo de 99,44%
para o Concentrador e mínimo de 99,1% para as conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais).

Preços

A proposta deve conter os preços dos serviços e produtos solicitados neste Termo de Referência,
considerando o seguinte:

Os preços devem ser apresentados obrigatoriamente conforme as planilhas constantes do item 6.2.2,
sob pena de desclassificação da proposta. As planilhas indicam onde devem ser preenchidos os
preços solicitados;

Toda a avaliação a ser feita com relação a preços será efetuada considerando os preços com
impostos e todos os demais encargos que façam parte do serviço cotado.

Descrição dos preços solicitados

Os seguintes preços são solicitados nas planilhas, sendo que em cada planilha é indicada a
necessidade do preenchimento do preço com todos os impostos:

INSTALAÇÃO:

Vinst_con_TRE: valor do serviço de instalação do Concentrador.
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Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários;

Vinst_con_ded: valor do serviço de instalação de cada conexão dedicada de qualquer PERFIL.

Este valor deve ser igual para todas as conexões dedicadas de qualquer PERFIL fornecidas em
Alagoas.

Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários para a instalação de cada conexão
dedicada;

Vtot_inst_AL: valor total dos serviços de instalação em Alagoas.

Vtot_inst_AL = (Vinst_con_TRE) +
(nº de conexões dedicadas x Vinst_con_ded)

OBS.: não há nenhum custo associado à instalação de conexões comutadas.

ALTERAÇÃO DE PERFIL DE CONEXÕES:

Valt_PERFIL_con_TRE: valor do serviço de alteração de PERFIL da Concentrador.

Este valor deve ser igual para todas as conexões TRE fornecidas em Alagoas.

Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários para a alteração de PERFIL de
cada Concentrador;

Valt_PERFIL_con_ded: valor do serviço de alteração de PERFIL de uma conexão dedicada.

Este valor deve ser igual para todas as conexões dedicadas fornecidas em Alagoas.

Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários para a alteração de PERFIL de
cada conexão dedicada;
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FORNECIMENTO DAS LINHAS:

Vmen_con_TRE_AL_perfil_X: valor mensal relativo ao serviço de fornecimento do Concentrador
Perfil X (1 a 6) em Alagoas;

Este valor deve ser igual para todas as conexões TRE Perfil X fornecidas em Alagoas;

Este valor deve cobrir o custo para manter a Concentrador Perfil X operacional, atendendo a todas
as características solicitadas;

Vmen_con_ded_AL_perfil_X: valor mensal relativo ao serviço de fornecimento de cada conexão
dedicada Perfil X (1 a 6);
Este valor deve ser igual para todas as conexões dedicadas fornecidas em Alagoas);

Este valor deve cobrir o custo para manter a conexão dedicada operacional, atendendo a todas as
características solicitadas;

Vmin_con_comutada_AL: valor mensal relativo ao serviço de fornecimento de 01 (um) minuto de
conexão comutada;

Este valor deve ser igual para qualquer acesso que utilize conexão comutada dentro do estado de
Alagoas.

Planilhas de Preços a serem apresentadas

Os itens seguintes apresentam as planilhas a serem preenchidas pelas licitantes obrigatoriamente em
atendimento ao ITEM 1.
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Planilhas de Preço para obtenção do VT_AL

A planilha de preço a seguir deve ser preenchida para obter o Valor Total dos Serviços no Backbone
Secundário para Alagoas.

As informações a seguir são prestadas no sentido de auxiliar o preenchimento das Planilhas para
obtenção do VT_AL:

A coluna “Serviço” cita o serviço que está sendo discriminado. Cada serviço tem seu respectivo
valor já discriminado em planilhas anteriores.

Por exemplo: o valor Vinst_con_TRE corresponde ao serviço inst_con_TRE da planilha;

A coluna “Quantidade” informa a quantidade estimada do respectivo serviço que será realizada
durante o contrato;

A coluna “Total (R$)” deve ser preenchida com o valor total a ser pago durante o contrato pelo
respectivo serviço;

Por exemplo: Total (R$) para instalação de concentradores é dado por
Total (R$) = Quantidade x Vinst_con_TRE

O valor VTtot_inst_AL é obtido a partir do somatório de todos os valores pagos por instalações
durante o contrato:

VTtot_inst_AL = (quantidade x Vinst_con_TRE)
+ (quantidade x Vinst_con_ded)

O valor VTalt_PERFIL_AL é obtido a partir do somatório de todos os valores pagos por alterações
de velocidade durante o contrato. A quantidade de alterações é estimada.
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VTalt_PERFIL_AL = (quantidade x Valt_PERFIL_con_TRE)
+ (quantidade x Valt_PERFIL_con_ded)

O Vtot_men_con_AL é obtido a partir do somatório do valor de todas as conexões fornecidas;

O valor VTtot_men_con_AL é obtido a partir de:

VTtot_men_con_AL = 12 X Vtot_men_con_AL na config inicial

O valor total dos serviços do Backbone Secundário:

VT_AL = VTtot_inst_AL
+ VTalt_PERFIL_AL
+ VTtot_men_con_AL

6.2.2.2.2.1. Planilha de Preço para obtenção da estimativa de contratação

A seguir está apresentada a planilha a ser preenchida para obtenção do VT_AL, ou seja, a estimativa
de contratação ao final da migração de todo o backbone secundário. Ressalta-se que o quantitativo
de serviços contratados poderá ser ampliada ou diminuída, a critério do TRE/AL.

Para efeito de estimativa inicial, o "Anexo I" lista os endereços iniciais de implantação e seus
respectivos perfis.

Todos os endereços listados no "Anexo I" deverão, obrigatoriamente, terem viabilidade técnica para
a instalação.

O Valor Global da Proposta ou VGP será igual ao VT_AL.
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PLANILHA VT_AL:
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
Serviço

Quantidade

Total (R$)

inst_con_TRE

1

Valt_PERFIL_con_TRE

1

inst_con_ded

53

Valt_PERFIL_con_ded

10
VTtot_inst_AL =
QUANTIDADE

Valor mensal

estimada

(R$)

(12 meses)
con_TRE_AL_PERFIL 1

0

con_TRE_AL_PERFIL 2

0

con_TRE_AL_PERFIL 3

0

con_TRE_AL_PERFIL 4

0

con_TRE_AL_PERFIL 5

0

con_TRE_AL_PERFIL 6

1

con_ded_AL_perfil_1

10

con_ded_AL_perfil_2

40
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con_ded_AL_perfil_3

0

con_ded_AL_perfil_4

2

con_ded_AL_perfil_5

0

con_ded_AL_perfil_6

1
VTtot_men_con_AL =

VT_AL (VTtot_inst_AL+ VTtot_men_con_AL) =

DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA PELA LICITANTE CONTRATADA

A licitante contratada deverá entregar a documentação abaixo referente aos produtos fornecidos, de
acordo com o cronograma da Tabela 3 contida no item “Cronograma de Eventos” deste Termo de
Referência:

Plano de Gerenciamento do Contrato;

Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário;

Plano de Testes de Aceitação;

Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte do Backbone Secundário.

Deve ser entregue ao Contratante 1 (uma) cópia completa de cada um dos documentos.

Plano de Gerenciamento do Contrato
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Documento fornecendo as informações relevantes para o acompanhamento do processo de
instalação, integração e testes dos produtos contratados, acompanhamento da execução dos serviços
contratados, equipe técnica alocada no processo, cronograma detalhado das atividades, descrição
dos relatórios/documentos a serem entregues pela licitante contratada e outras informações de
interesse para o gerenciamento e acompanhamento do contrato.

A licitante contratada submeterá ao Contratante, para revisão e aprovação, o Plano de
Gerenciamento do Contrato contendo também a descrição de todas as atividades gerenciais relativas
ao trabalho contratado, para fins de acompanhamento e controle pelo Contratante.

Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário

Documento descrevendo o Backbone Secundário a ser implementado, sua arquitetura detalhada,
descrição detalhada de enlaces e equipamentos fornecidos (e demais características relevantes), em
conformidade com a proposta apresentada.

O Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário deve ainda apresentar os cronogramas
de execução das atividades de implantação.

Obs.: caso haja necessidade de substituição de qualquer equipamento ou software ofertado por
ocasião da apresentação do Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário, estas
modificações devem ser previamente submetidas ao Contratante, que poderá ou não concordar.

Planos de Testes de Aceitação

A licitante contratada deverá elaborar os seguintes Planos de Testes de Aceitação:

Plano de Testes de Aceitação – Enlaces Backbone Secundário: este plano deverá conter testes para
verificação do atendimento de todos os requisitos descritos neste Termo de Referência referentes
aos enlaces de comunicação do Backbone Secundário (TRE/AL e Cartórios Eleitorais). O plano
deve englobar testes de enlaces e equipamentos do Backbone Secundário.

Plano de Testes de Aceitação do SGRS: este plano deverá conter testes para verificação do
atendimento de todos os requisitos para o SGRS especificados neste Termo de Referência.

Plano de Testes de Aceitação Global do Backbone Secundário: este plano deverá conter testes para
verificação do atendimento de todos os requisitos do Backbone Secundário especificados neste
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Termo de Referência, de forma a garantir o funcionamento completo e integrado de todos os enlaces
e equipamentos fornecidos, operando de forma individual e simultânea.

7.3.2 Os planos de testes de aceitação deverão seguir as seguintes recomendações:

Deve haver pelo menos um teste para verificação do atendimento de cada requisito de
funcionalidade dos serviços especificados neste Termo de Referência;

Para cada teste devem ser descritos os procedimentos, ambientes e equipamentos a serem utilizados
e os resultados esperados.

Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte do Backbone Secundário

Este plano deverá conter os procedimentos acordados entre Contratante e licitante contratada
definindo:

Procedimento de operação e gerenciamento do Backbone Secundário a ser adotado pelo
Contratante;

Procedimentos para suporte em primeiro nível por parte das equipes técnicas da Justiça Eleitoral
(TRE/AL e Cartórios Eleitorais) em caso de necessidade de reconfiguração ou parada para testes e
manutenção preventiva solicitados pela licitante contratada;

Procedimento de operação, gerenciamento e suporte do Backbone Secundário a ser adotado pela
licitante contratada;

Recomendações e instruções sobre acesso ao Serviço de Gerência de Redes e Serviços fornecido.

ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

Responsabilidade Técnica

A licitante contratada e o Contratante constituirão, cada parte, uma Equipe Técnica (com um
Responsável Técnico) para o acompanhamento dos trabalhos;
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A equipe técnica designada pelo Contratante decidirá sobre as questões técnicas concernentes as
especificações, inspeções, revisões e aceitações do trabalho.

A Contratante nomeará representante responsável pela Gestão do Contrato, bem como seu
substituto legal;

A Contratante nomeará representante responsável pela Fiscalização do Contrato, devendo este ser
servidor da Secretaria de Tecnologia da Informação, bem como seu substituto legal;

Todas as decisões, instruções ou demandas deverão ser registradas em ata, a serem assinadas pelos
participantes;

A licitante contratada não poderá parar ou suspender o trabalho, no todo ou em parte, enquanto
houver alguma pendência técnica, salvo com ordem expressa em contrário emitida pelo Contratante.
As pendências deverão ser resolvidas com base no contrato a ser celebrado, que por sua vez se
baseia nas especificações deste Termo de Referência;

A equipe técnica do Contratante poderá solicitar reuniões extraordinárias e relatórios adicionais à
licitante contratada a respeito de qualquer parte dos trabalhos. Os relatórios adicionais deverão ser
entregues à equipe técnica do Contratante no prazo de 10 dias por meio de correio eletrônico ou
outro meio idôneo.

Reuniões de acompanhamento

Serão programadas reuniões (em princípio mensais) de acompanhamento entre a licitante contratada
e a equipe técnica do Contratante, em locais a serem programados entre as partes;

Antes de cada reunião de acompanhamento, a licitante contratada entregará para o Contratante as
informações sobre o progresso das instalações daquele período, com: identificação do período,
metas previstas, metas cumpridas, estado atual, pendências, alterações e justificativas;

Adicionalmente, a equipe técnica do Contratante poderá solicitar reuniões e informações adicionais
a licitante contratada a respeito de qualquer parte do trabalho que julgue necessário. As informações
adicionais deverão ser prontamente preparadas pela licitante contratada e enviadas à equipe técnica
do Contratante através de fac-símile, e-mail ou outro meio mais propício.
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Inspeções

Quando necessário, a licitante contratada deverá assegurar à equipe técnica do Contratante o livre
acesso as suas instalações, bem como nas de suas sub-contratadas (caso existam), para o
acompanhamento de todos os trabalhos e atividades relativas ao fornecimento dos produtos
contratados.

ACEITAÇÃO

A aceitação dos serviços contratados será realizada em etapas. A licitante contratada deverá preparar
e fornecer previamente os Planos de Testes de Aceitação, que serão submetidos ao Contratante para
fins de análise e aprovação.

A licitante contratada deverá também fornecer todos os meios e recursos, necessários para a
realização dos processos de aceitação dos serviços contratados.

As etapas de aceitação serão:

Aceitação dos Enlaces;
Aceitação Global;
Aceitação Final.

As aceitações serão formalizadas através de Relatórios de Testes de Aceitação (emitidos com base
nos Planos de Testes de Aceitação) devidamente assinados pelos executores dos testes. A licitante
contratada elaborará um modelo de Relatório de Testes que deverá ser aprovado pelo Contratante
antes de seu uso.

Aceitação dos Enlaces do Backbone Secundário (Concentrador, conexões dedicadas e conexões
comutadas)

Estas aceitações seguirão os Planos de Testes de Aceitação dos Enlaces do Backbone Secundário, e
serão realizadas de acordo com o cronograma elaborado pela licitante contratada. A execução dos
testes será de responsabilidade da licitante contratada com acompanhamento pelos técnicos do
Contratante. A licitante contratada deverá fornecer equipamentos, documentação e outras
facilidades adicionais necessárias para a realização dos testes.
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Aceitação Global

9.2.1. A Aceitação Global seguirá o Plano de Testes de Aceitação Global. A execução dos testes será
de responsabilidade da licitante contratada com acompanhamento pelos técnicos do Contratante.

9.2.2. Esta aceitação ocorrerá somente após a Aceitação dos Enlaces do Backbone Secundário.

9.2.3. A licitante contratada deverá fornecer equipamentos, documentação e outras facilidades
adicionais necessárias para a realização dos testes.

Aceitação Final

9.3.1. Esta aceitação será considerada realizada após o Período de Funcionamento Experimental –
PFE, que é o período de 30 (trinta) dias em funcionamento ininterrupto após a Aceitação Global, e
após a eliminação de todas as pendências.

9.3.2. A condição para Aceitação Final é que todos os serviços fornecidos para o Backbone
Secundário funcionem de forma ininterrupta durante 30 (trinta) dias, conforme determina o PFE.

9.3.3. As condições para cumprimento do PFE estão descritas no item “Período de Funcionamento
experimental – PFE” deste Termo de Referência.

CRONOGRAMA DE EVENTOS

A licitante contratada deverá cumprir obrigatoriamente os principais eventos e prazos descritos na
Tabela 3, que mostra o cronograma dos principais eventos deste edital.

TABELA 3:
DATA

Dia D

EVENTO

RESPONSÁVEL

• Assinatura do Contrato entre o TRE/AL e a licitante
vencedora (adjudicatária)

Licitante
contratada /
TRE/AL
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DATA
D+8
dias

D + 15
dias

EVENTO

RESPONSÁVEL

• Entrega do Plano de Gerenciamento do Contrato
• Entrega do Plano Detalhado de Implantação do
Backbone Secundário

Licitante
contratada

• Aprovação do Plano de Gerenciamento do Contrato
• Aprovação do Plano Detalhado de Implantação do
Backbone Secundário

TRE/AL

• Entrega dos Planos de Teste de Aceitação
• Plano de Testes de Aceitação - Enlaces do
Backbone Secundário
D + 18
dias

• Plano de Testes de Aceitação do SGRS

Licitante
contratada

• Plano de Testes de Aceitação Global do
Backbone Secundário
• Modelos de Relatório de Teste
D + 20
dias

• Aprovação dos Planos de Testes de Aceitação

TRE/AL

• Conclusão de instalação do 1º Grupo, formado por:
• Conexões TREs (todas);
D + 30
dias

• Infraestrutura para aceitar conexões comutadas a partir
de qualquer localidade no estado;
Licitante
contratada
• 3% das conexões dedicadas no estado, sendo que estas
conexões devem ser escolhidas em comum acordo
entre licitante contratada e o TRE contratante;
• SGRS – Sistema de Gerência de Rede e Serviços.

D + 35
dias

Licitante
contratada /

• Conclusão da Aceitação do 1º Grupo

TRE/AL
D + 45
dias

• Conclusão da instalação do 2º Grupo, formado por:
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DATA

EVENTO

RESPONSÁVEL

• 22% das conexões dedicadas no estado, sendo que
estas conexões devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o TRE contratante

D + 50
dias

contratada

Licitante
contratada /

• Conclusão da Aceitação do 2º Grupo

TRE/AL
• Conclusão da instalação do 3º Grupo, formado por:
D + 60
dias

D + 65
dias

• 25% das conexões dedicadas no estado, sendo que
estas conexões devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o TRE contratante

Licitante
contratada

Licitante
contratada /

• Conclusão da Aceitação do 3º Grupo

TRE/AL
• Conclusão da instalação do 4º Grupo, formado por:
D + 90
dias

D + 95
dias

• 25% das conexões dedicadas no estado, sendo que
estas conexões devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o TRE contratante

Licitante
contratada

Licitante
contratada /

• Conclusão da Aceitação do 4º Grupo

TRE/AL
• Conclusão da instalação do 5º Grupo, formado por:
D + 110
dias

D + 115
dias

• 25% das conexões dedicadas no estado, sendo que
estas conexões devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o TRE contratante

• Conclusão da Aceitação do 5º Grupo

Licitante
contratada

Licitante
contratada /
TRE/AL

D + 130
dias
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DATA

EVENTO

RESPONSÁVEL

• Conclusão da Aceitação Global (início do PFE no
estado)

TRE/AL

D+
135 dias

• Entrega do Plano de Operação, Gerenciamento e
Suporte

Licitante
contratada

D + 150
dias

• Conclusão da Aceitação Final (fim do PFE no estado)

TRE/AL

Obs.: Antecipação de Eventos

Em caso de antecipação de eventos constantes da Tabela 3, os eventos subsequentes diretamente
relacionados com o evento antecipado poderão ser igualmente antecipados;

O percentual de conexões dedicadas instaladas em cada grupo pode ser alterado desde que se esteja
adiantando estas instalações. Caso se adiante estas instalações os grupos subsequentes poderão ter
um percentual menor.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento dos serviços na fase de implantação do Backbone Secundário será feito em parcelas,
conforme o cronograma da Tabela 4, liberadas de acordo com a execução e entrega. Deve ser
observado que o Contratante requer um prazo máximo de 10 (dez) dias para atestar e
operacionalizar o pagamento após cada comprovação de execução e entrega de serviços;

O pagamento dos serviços a serem prestados durante o prazo contratual será feito em parcelas
mensais, conforme mostrado na Tabela 5. Deve ser observado que o Contratante requer um prazo
máximo de 10 (dez) dias para atestar e operacionalizar o pagamento após cada comprovação de
execução e entrega de serviços.

Obs.: O serviço de mudança de local de instalação de enlaces (Obrigação Acessória) somente será
efetuado se e quando necessário e efetivamente prestado, mediante solicitação do TRE/AL.
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Pagamento dos serviços na fase de implantação do Backbone Secundário

A Tabela 4 mostra as parcelas de pagamentos conforme o evento condicionante.

TABELA 4:
PARCELA

Valor

EVENTO CONDICIONANTE

70% (∑ Vinst_con_TRE) +
a)

Aceitação dos Enlaces do 1º Grupo
70% (∑ Vinst_con_ded do 1º Grupo)

b)

70% (∑ Vinst_con_ded do 2º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 2º Grupo

c)

70% (∑ Vinst_con_ded do 3º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 3º Grupo

d)

70% (∑ Vinst_con_ded do 4º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 4º Grupo

e)

70% (∑ Vinst_con_ded do 5º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 5º Grupo

f)

10% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Global

g)

20% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Final

Pagamento feito em parcelas mensais dos serviços a serem prestados durante o prazo contratual

A Tabela 5 mostra as condições para os pagamentos mensais de serviços.

TABELA 5:
Valor

Início / Período / Evento Condicionante

Vmen_con_TRE_AL início : imediato a partir da Aceitação do 1º Grupo
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Valor

Início / Período / Evento Condicionante
período : até o final do contrato

Vtot_men_con_comut evento condicionante: apresentação da “fatura” relativa aos serviços
ada_AL
executados até o 5º dia útil do mês subseqüente
início : imediato para todas as conexões dedicadas instaladas em um
determinado Grupo, a partir da Aceitação deste Grupo
Vmen_con_ded_PERF
período : até o final do contrato
IL_X_AL
evento condicionante: apresentação da “fatura” relativa aos serviços
executados até o 5º dia útil do mês subseqüente

Desconto a ser aplicado pelo não cumprimento do SLA (Service Level Agreement) ou NMS (Nível
Mínimo de Serviço) contratado para conexões TRE e conexões dedicadas

O SLA não estará cumprido caso o somatório de tempos de parada do respectivo enlace do
Backbone Secundário exceda o tempo permitido de parada Tpermparada, que é obtido por:

Concentrador:

Tpermparada_con_TRE = Ttotal_disp_con_TRE x (1 – 0,9944)

onde:

Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma Concentrador no respectivo
mês

0,9944 equivale ao SLA de 99,44%

Conexões Dedicadas:

Tpermparada_con_ded = Ttotal_disp_con_ded x (1 – 0,991)
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onde:

Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão dedicada no
respectivo mês

0,991 equivale ao SLA de 99,1%

Em caso de não cumprimento do SLA (acordo de nível de serviço) contratado, a licitante contratada
se obrigará a conceder um desconto na parcela subseqüente (do mês seguinte) de pagamento
mensal, observando a seguinte regra:

Concentrador:

Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_TRE_AL / Ttotal_disp_con_TRE) x
(2 x ( PNF – Tpermparada_con_TRE))

onde:

Vmen_con_TRE_AL = Valor mensal pago pela Concentrador
Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma Concentrador no respectivo
mês
 PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em minutos
Tpermparada_con_TRE = tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado

Conexões Dedicadas:

Desconto no mês seguinte =
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(Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL / Ttotal_disp_con_ded) x
(2 x ( PNF – Tpermparada_con_ded))

onde:

Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL = Valor mensal pago pela respectiva conexão dedicada
Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão dedicada no
respectivo mês
 PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em minutos
Tpermparada_con_ded = tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado

Ou seja, o desconto na parcela subseqüente será proporcional a 2 (duas) vezes o somatório dos PNF,
descontado o tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado.

Obs. 1: o PNF – Período de não funcionamento da conexão é o tempo decorrido entre a “abertura de
chamado técnico” e a solução do problema, atestada pela equipe técnica da Justiça Eleitoral.

Obs. 2: serão excluídas dos cálculos de PNF as paradas programadas pela equipe técnica da Justiça
Eleitoral em conjunto com a licitante contratada.

PENALIDADES

Em caso de não cumprimento de qualquer especificação contida neste documento e não
cumprimento com relação ao cronograma, serão aplicadas as penalidades previstas no edital e no
contrato. As principais infrações que ocasionam penalidades estão descritos na Tabela 6 a seguir.

TABELA 6:

Para efeito de aplicação de advertência e multa, às infrações são atribuídos graus, conforme as
tabelas a seguir:
Grau Correspondência
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1

Advertência

2

Multa de 0,2% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global do
contrato, até o máximo de 2,5% do contrato por ocorrência.

3

Multa de 0,4% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global do
contrato, até o máximo de 7,5% do contrato por ocorrência.

4

Multa de 0,8% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global do
contrato, até o máximo de 15% do contrato por ocorrência.

5

Multa de 1,6% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global do
contrato, até o máximo de 30% do contrato por ocorrência.

Item

Descrição

Grau

1

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexo não previstos nesta
tabela de penalidades, por item e por ocorrência

1

2

Atrasar na entrega de qualquer serviço não previsto nesta tabela de penalidades

1

3

Deixar de cumprir determinação formal ou instrução do fiscalizador, por ocorrência

2

4

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos não previstos
nesta tabela de penalidades, após reincidência formalmente notificada pelo
fiscalizador, por item e por ocorrência

2

5

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço constante do 1º
Grupo, considerando o cronograma de eventos deste documento

2

6

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço constante do 2º
Grupo, considerando o cronograma de eventos deste documento

2

7

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço constante do 3º
Grupo, considerando o cronograma de eventos deste documento

8

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço constante do 4º
Grupo, considerando o cronograma de eventos deste documento

9

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão da Aceitação Global, considerando o
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prazo definido no cronograma de eventos deste documento
Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão do PFE, consideradas as exigências
10 especificadas para cumprimento deste Período de Funcionamento Experimental
neste documento

2

11

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de endereço ou velocidade
de conexão dedicada, por item por ocorrência

2

12

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de endereço ou velocidade
de um Concentrador, por item por ocorrência

3

13 Problemas de não funcionamento de um Concentrador

3

14 Problemas de não funcionamento de uma conexão TRE

3

15 Problemas de não funcionamento de todas conexões TRE

3

16 Problemas de não funcionamento de uma conexão dedicada

3

17 Problemas de não funcionamento de uma conexão comutada

3

18

Não prestação do Serviço de Manutenção de acordo com as características
especificadas neste documento

3

19

Não atendimento ao SLA contratado durante 3 (três) meses seguidos (em qualquer
tempo) para qualquer dos enlaces (conexões TREs e conexões dedicadas)

3

Não atendimento ao SLA contratado durante 2 períodos de 2 (dois) meses seguidos
20 em um ano (contagem de cada ano a partir da Aceitação Global) para qualquer dos
enlaces (conexões TREs e conexões dedicadas)

3

Não atendimento ao SLA contratado durante 4 períodos de 1 (um) mês em um ano
21 (contagem de cada ano a partir da Aceitação Global) para qualquer dos enlaces
(conexões TREs e conexões dedicadas)

3

22

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços
contratuais, por dia de ocorrência

4

23

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou
consequências letais

5
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O atendimento para a resolução de problemas nos circuitos obedecerá aos prazos abaixo:
Severidade ALTA: Esse nível de severidade é aplicado quando há a indisponibilidade no uso do
serviço. Prazo para atendimento inicial: 06 (seis) horas, contadas a partir do registro da ocorrência.
Prazo de Solução Definitiva de 24 (quatro) horas;
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 para
atendimento inicial: 12 (doze) horas, contadas a partir do registro da ocorrência. Prazo de Solução
Definitiva de 48 (quarenta e oito) horas.
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
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, dentro dos limites
temporais estabelecidos inicialmente;
Será considerado para efeitos do nível 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;
A CONTRATADA estará sujeita, garantida prévia defesa e sem prejuízo da possibilidade de
rescisão do contrato, a penalidades e/ou multas;
As multas poderão ser aplicadas cumulativamente, a critério do TRE-AL e em função do não
cumprimento do Acordo de Nível de Serviço, conforme a severidade apresentada;
A contagem do prazo de solução definitiva de cada chamado será a partir da abertura do chamado
na Central de Atendimento disponibilizada pela CONTRATADA, até o momento da comunicação
da solução definitiva do problema e aceite pela equipe técnica do TRE-AL;
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 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;
Em Véspera e dia da Eleição, considerados os turnos de eleições oficiais individualmente e eleições
suplementares, com a comunicação formal nesta última hipótese, deverá haver técnico de
emergência nas dependências do TRE, com capacitação referente aos equipamentos instalados no
ponto concentrador e nos cartórios/escritórios remotos e com os demais contatos necessários, sendo
o prazo de solução definitiva para severidade ALTA contada a partir do registro da ocorrência de 08
horas na véspera e de 120 minutos no dia da Eleição;
Não cumprimento do prazo de solução na véspera e dia da eleição enseja em multa de 5% do valor
global do contrato, acréscimo de 0,5% de multa a cada 60 minutos de atraso suplementar até o
máximo de 15%, salvo força maior devidamente comprovada.
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Observações importantes:

A verificação do cumprimento dos prazos de fornecimento dos produtos e serviços que compõem o
Backbone Secundário, para efeito de aplicação das penalidades previstas, será feita tomando-se por
base o Cronograma de Eventos definido neste Termo de Referência;

A verificação do cumprimento do SLA definido neste Termo de Referência será feita com base nos
chamados de manutenção registrados junto ao SGRS fornecido e com base nos registros de
ocorrências efetuados pelo Contratante. Deve ser considerado que:

O PNF – Período de Não Funcionamento do Enlace será computado em minutos a partir da
“abertura do chamado de manutenção” feito pelo “0800” da licitante contratada;

O término do PNF será computado a partir do aceite da manutenção (fechamento do chamado)
obrigatoriamente feito por um técnico do local responsável pela abertura do chamado, sendo
necessária a identificação deste técnico responsável pelo fechamento do chamado;

O somatório de PNF em minutos (“períodos de não funcionamento do enlace”) será o tempo
considerado como base para avaliar o cumprimento do SLA, e será tomado como base para a
aplicação de todas as penalidades previstas neste documento devido ao não cumprimento deste
requisito;

O não atendimento do SLA, e consequente redução do valor a ser faturado, não inibe a aplicação
das penalidades previstas em contrato;

O não cumprimento de qualquer exigência definida neste Termo de Referência que implique em
aplicação de penalidades conforme o previsto no edital, no capítulo referente a “SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS”, será notificado à licitante contratada por meio de mensagem emitida pelo
Gestor do Contrato designado pelo Contratante, com cópia para a Secretaria de Tecnologia da
Informação/(órgão) Contratante, Secretaria de Administração/(órgão) Contratante e Diretoria da
Contratada.

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS
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Serão desclassificadas as propostas que não atenderem a todos os requisitos deste Termo de
Referência.

Será considerada vencedora do certame a licitante que apresentar a proposta com menor “Valor
Global da Proposta – VGP”.

CÓDIGO DO SIASG

O código SIASG para todos os itens referentes a presente licitação é: 19615

A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes papéis e responsabilidades (Art. 18,
§ 3º, III, a, 1):
1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por representar os
interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação da necessidade e, por fim,
pela negociação das ações necessárias para que os objetivos sejam alcançados;
2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor designado
para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução contratual. Na forma do
Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato responsabiliza-se pela condução da gestão
e fiscalização do contrato, nos termos do Art. 67, da Lei nº 8.666/93.
3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor designado
para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do contrato. Neste sentido,
indicado pela respectiva autoridade competente para fiscalizar o Contrato quanto aos
aspectos técnicos da solução.
Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):
1. Os enlaces deverão ser entregues nos endereços declinados e do TRE/AL, nos quantitativos
indicados no pedido de fornecimento;
2. Os serviços e eventuais equipamentos devem obedecer o detalhamento técnico feito e terá
seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;
3. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada, após emissão
do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;
4. Os equipamentos deverão ser não recondicionados ou outros problemas e, ainda, serem
entregues em pleno estado de funcionamento;
5. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações técnicas contidas
neste Termo de Referência e em seus Anexos;
6. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários para o seu
pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros, os quais só serão
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recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este item se aplica tanto para a
entrega dos equipamentos quanto para substituições;
7. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros, bem como
adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso constitua motivo para a
Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato não implique danos materiais
ou técnicos aos equipamentos e acessórios, hipótese que deverá ser devidamente
comprovada;
8. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto aos
documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.
Recebimento do Objeto:
1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será emitido
se os serviços e os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas;
2. Após a entrega, os serviços e equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação
pelos responsáveis técnicos do Tribunal;
3. O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações e testes
não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:
a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo, 10% (dez
por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos recebidos. O Tribunal
poderá, a seu critério, executar os testes nos demais equipamentos, dentro de
um critério de razoabilidade, podendo chegar a 100% dos quantitativos, mas dentro
de um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos e contados de cada lote de
equipamentos.
4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponível no
sítio do fabricante.
5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento dos serviços
e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de
Recebimento Definitivo.
Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s) (Art. 18, § 3º, III, a, 3):
1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos
serviços pertencentes ao escopo desta contratação.
Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)
1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor, por ordem
bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da Lei n. 8.666/93,
conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos
os seguintes requisitos:
a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão
(nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito –
CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do
FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e da Certidão Negativa de
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Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho; e da prova de
regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
Fornecedor; e
b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização
monetária.
Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):
1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto se refere ao
fornecimento de serviços de conexão de dados.
Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):
1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos artigos 86 e 87
da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e ampla defesa,
às seguintes penalidades:
a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento de
obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas em um
prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e
ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida;
b. Multa de:
i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Fatura, no caso de atraso
injustificado na entrega dos serviços, limitada a incidência a 20 (vinte)
dias corridos;
1. No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de 10% sobre o
valor da Fatura; e
2. No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 20%
sobre o valor da Fatura, no caso de inexecução total da obrigação,
podendo haver, ainda, o cancelamento do Contrato;
ii. 0,5% por dia, sobre o valor do serviço,
no caso de atraso injustificado na solução do chamado, limitada a incidência 3
0 (trinta) dias corridos;
1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado por prazo supe
rior a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de
1% sobre o valor da Fatura; e
2. A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por
Fatura e aplicada somente uma única vez a cada mês, independente da
quantidade de chamados sem solução.
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iii. 10% sobre o valor constante da Fatura, no caso de inexecução parcial
da obrigação assumida;
iv. 20% sobre o valor da Fatura, no caso de inexecução total da obrigação,
podendo haver, ainda, o cancelamento do Contrato;
v. 10% sobre o valor global estimado do Contrato, na hipótese de recusa em
assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar o Contrato.
c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades legais; e
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para entrega/solução
do chamado poderá resultar no cancelamento do Contrato.
As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser aplicadas,
cumulativamente ou não, à pena de multa.
O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;
Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo.
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E-mail - 0500449
Data de Envio:
12/02/2019 17:19:12
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
ps@oi.net.br
manoel.silva@claro.com.br
aline.asouza@telefonica.com
comercial@vcnet.com.br
jonatha@vcnet.com.br
jonathasousa87@gmail.com
eliane.b@tely.com.br
leonardo@tely.com.br
andregugel@worldnet.psi.br
comercial@worldnet.psi.br
diogenes.wendell@worldnet.psi.br
juan@worldnet.psi.br
contato@mendex.com.br
rodrigo@mendex.com.br
fernando@logitel.com.br
logitel@logitel.com.br
fabriciochaves@gmail.com
agenciapub@hotmail.com
executarservicos@outlook.com
contato@valesat.com
rogerio@valesat.com
sergio@apis.com.br
cesar@grupogmaes.com
otavio@grupogmaes.com
clicknetbrasil@gmail.com
allanclicknet@gmail.com
thaynara@oops.net.br
jairoribeiro@velootelecom.com.br
comercial@alootelecom.com.br
sergio@alootelecom.com.br
ana.lamin@alootelecom.com.br
sergio@pregao.com.br
comercial@velootelecom.com.br
veloonet@veloonet.com.br
geison.costa@alootelecom.com.br
diretoria@apis.com.br
corporativo@caetenet.com.br
comercial2@provedortcnet.com.br
carloshenrique@acesso10.net.br
contato@provedortcnet.com.br
luizclc@embratel.com.br
eliane.b@sitecnet.com.br
Assunto:
Contratação. Serviço. Comunicação de dados. Backbone secundário. TREAL.
Mensagem:
Prezado Senhor (a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar os serviços de telecomunicações para prover a
comunicação de dados entre a Sede deste Tribunal, os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça
Eleitoral, localizados em todo o Estado de Alagoas, incluindo o fornecimento de enlaces de comunicação,
fornecimento dos insumos necessários para o funcionamento correto destes enlaces e o serviço de
implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme especificações e demais
detalhamentos presentes no termo de referência.
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Para isto, solicitamos proposta de acordo os requisitos gerais, operacionais e de acordo com o termo de
referência e a relação de endereços de ativação em anexo. Na impossibilidade de fornecer cotação, favor
mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7794/7711/7712
Anexos:
Anexo_0500387_Resumo._Termo_para_pesquisa_de_Preco..pdf
Informacao_0500368_Enderecos_Ativacao.pdf
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E-mail - 0500459
Data de Envio:
12/02/2019 17:29:57
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
genilson.batista@oi.net.br
Assunto:
Contratação. Serviço. Comunicação de dados. Backbone secundário. TREAL.
Mensagem:
Prezado Genilson,
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar os serviços de telecomunicações para prover a
comunicação de dados entre a Sede deste Tribunal, os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça
Eleitoral, localizados em todo o Estado de Alagoas, incluindo o fornecimento de enlaces de comunicação,
fornecimento dos insumos necessários para o funcionamento correto destes enlaces e o serviço de
implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme especificações e demais
detalhamentos presentes no termo de referência.
Para isto, solicitamos proposta de acordo os requisitos gerais, operacionais e de acordo com o termo de
referência e a relação de endereços de ativação em anexo. Na impossibilidade de fornecer cotação, favor
mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7794/7711/7712
Anexos:
Anexo_0500387_Resumo._Termo_para_pesquisa_de_Preco..pdf
Informacao_0500368_Enderecos_Ativacao.pdf
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LUIZ CLAUDIO COELHO LUIZCLC <LUIZCLC@embratel.com.br>

De:
Para:

TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@treal.jus.br>

Data:

12/02/2019 05:35 PM

Assunto:

[seic] Contratação. Serviço. Comunicação de dados. Backbone
secundário. TREAL.

Boa tarde,
Sra. Ana Paula
Estarei enviando sua solicitação para área técnica para verificar as viabilidades
técnicas, só após essa análise poderei enviar a proposta comercial.
Prazo para o envio da proposta em até 10 dias.
Fico a disposição.
Luiz Claudio
UNIDADE DE MERCADO
Diretoria de Vendas Empresarial e Cloud
T.: 55 85 4005-2478 C.: 55 85 9 91022142
luizclc@embratel.com.br
Claro Brasil
net.com.br | claro.com.br | embratel.com.br

-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: terça-feira, 12 de fevereiro de 2019 17:19
Assunto: Contratação. Serviço. Comunicação de dados. Backbone secundário. TREAL.
Prezado Senhor (a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar os serviços de
telecomunicações para prover a comunicação de dados entre a Sede deste Tribunal, os
Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo
o Estado de Alagoas, incluindo o fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento
dos insumos necessários para o funcionamento correto destes enlaces e o serviço de
implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme especificações
e demais detalhamentos presentes no termo de referência.
Para isto, solicitamos proposta de acordo os requisitos gerais, operacionais e de
acordo com o termo de referência e a relação de endereços de ativação em anexo. Na
impossibilidade de fornecer cotação, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.

E-mail Resposta. EMBRATEL-CLARO. (0500494)
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Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL seic@tre-al.jus.br anasilva@treal.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às
13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL CNPJ nº:
06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7794/7711/7712
________________________________
AVISO DE CONFIDENCIALIDADE
Esta mensagem e seus anexos são de uso exclusivo de pessoas e entidades autorizadas
pela Embratel e podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. É proibido
revelar, alterar, copiar, divulgar ou se beneficiar, direta ou indiretamente, destas
informações sem a autorização de seus autores. Se você recebeu este e-mail por
engano, por favor, informe o remetente e apague a mensagem imediatamente. A Embratel
se reserva o direito de pleitear ressarcimento pelos prejuízos decorrentes do uso
indevido das informações e de requerer a aplicação das penalidades cabíveis.

E-mail Resposta. EMBRATEL-CLARO. (0500494)
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De:

Genilson Vinhas Batista <genilson.batista@oi.net.br>

Para:

TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@treal.jus.br>

CC:

Carlos Alberto Da Costa Barbosa <carlos.costa.barbosa@oi.net.br>

Data:

12/02/2019 05:55 PM

Assunto:

[seic] RES: Contratação. Serviço. Comunicação de dados.
Backbone secundário. TREAL.

Ana Paula, boa tarde.
Encaminhei a sua solicitação para o Gerente de vendas responsável pelo TRE-AL .
Segue contatos.
Carlos Alberto da Costa Barbosa
Gerente de vendas
(61) 3131-3177
(61) 98491-6644
E-mail: carlos.costa.barbosa@oi.net.br
Atenciosamente,
Genilson Vinhas
Vendas Corporativo Governo
Negócios B2B
(031 82) 3131-3817
(031 82) 98770 8922
Genilson.batista@oi.net.br
#SOMOSTODOSOI
A marca acima está legalmente protegida.
Antes de imprimir, lembre-se do seu compromisso com o meio ambiente
-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: terça-feira, 12 de fevereiro de 2019 17:30
Para: Genilson Vinhas Batista <genilson.batista@oi.net.br>
Assunto: Contratação. Serviço. Comunicação de dados. Backbone secundário. TREAL.
Prezado Genilson,
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar os serviços de
telecomunicações para prover a comunicação de dados entre a Sede deste Tribunal, os
Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo
o Estado de Alagoas, incluindo o fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento
dos insumos necessários para o funcionamento correto destes enlaces e o serviço de
implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme especificações
e demais detalhamentos presentes no termo de referência.
Para isto, solicitamos proposta de acordo os requisitos gerais, operacionais e de
acordo com o termo de referência e a relação de endereços de ativação em anexo. Na
impossibilidade de fornecer cotação, favor mencionar por e-mail.

E-mail Resposta. OI TELEMAR. (0500567)
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Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL seic@tre-al.jus.br anasilva@treal.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às
13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL CNPJ nº:
06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7794/7711/7712
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.

E-mail Resposta. OI TELEMAR. (0500567)
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E-mail - 0500570
Data de Envio:
12/02/2019 18:45:15
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para:
carlos.costa.barbosa@oi.net.br
Assunto:
Contratação. Serviço. Comunicação de dados. Backbone secundário. TREAL.
Mensagem:
Prezado Carlos Alberto,
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar os serviços de telecomunicações para prover a
comunicação de dados entre a Sede deste Tribunal, os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça
Eleitoral, localizados em todo o Estado de Alagoas, incluindo o fornecimento de enlaces de comunicação,
fornecimento dos insumos necessários para o funcionamento correto destes enlaces e o serviço de
implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme especificações e demais
detalhamentos presentes no termo de referência.
Para isto, solicitamos proposta de acordo os requisitos gerais, operacionais e de acordo com o termo de
referência e a relação de endereços de ativação em anexo. Na impossibilidade de fornecer cotação, favor
mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7794/7711/7712
Anexos:
Anexo_0500387_Resumo._Termo_para_pesquisa_de_Preco..pdf
Informacao_0500368_Enderecos_Ativacao.pdf
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Carlos Alberto Da Costa Barbosa <carlos.costa.barbosa@oi.net.br>

Para:

TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@treal.jus.br>

Data:

13/02/2019 09:48 AM

Assunto:

[seic] Contratação. Serviço. Comunicação de dados. Backbone
secundário. TREAL.

Já internalizado para providências.
Carlos Barbosa

Enviado do meu smartphone Samsung Galaxy.

-------- Mensagem original -------De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 12/02/19 19:45 (GMT-03:00)
Para: Carlos Alberto Da Costa Barbosa <carlos.costa.barbosa@oi.net.br>
Assunto: Contratação. Serviço. Comunicação de dados. Backbone secundário. TREAL.
Prezado Carlos Alberto,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar os serviços de telecomunicações para prover a
comunicação de dados entre a Sede deste Tribunal, os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça
Eleitoral, localizados em todo o Estado de Alagoas, incluindo o fornecimento de enlaces de comunicação,
fornecimento dos insumos necessários para o funcionamento correto destes enlaces e o serviço de implantação,
operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme especificações e demais detalhamentos presentes no
termo de referência.

Para isto, solicitamos proposta de acordo os requisitos gerais, operacionais e de acordo com o termo de referência
e a relação de endereços de ativação em anexo. Na impossibilidade de fornecer cotação, favor mencionar por
e-mail.

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7794/7711/7712
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
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apague-a.
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De:

Paulo Sergio Alves De Moraes <ps@oi.net.br>

Para:

TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@treal.jus.br>

Data:

13/02/2019 10:19 AM

Assunto:

[seic] RES: Contratação. Serviço. Comunicação de dados.
Backbone secundário. TREAL.

Recebido, vou providenciar.
Abs,
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 [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: terça-feira, 12 de fevereiro de 2019 17:19
Assunto: Contratação. Serviço. Comunicação de dados. Backbone secundário. TREAL.
Prezado Senhor (a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar os serviços de
telecomunicações para prover a comunicação de dados entre a Sede deste Tribunal, os
Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo
o Estado de Alagoas, incluindo o fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento
dos insumos necessários para o funcionamento correto destes enlaces e o serviço de
implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme especificações
e demais detalhamentos presentes no termo de referência.
Para isto, solicitamos proposta de acordo os requisitos gerais, operacionais e de
acordo com o termo de referência e a relação de endereços de ativação em anexo. Na
impossibilidade de fornecer cotação, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL seic@tre-al.jus.br anasilva@treal.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às
13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL CNPJ nº:
06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7794/7711/7712
Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informacoes privilegiadas e/ou de
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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.
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Status da mensagem:

Mensagem foi respondida

De:

"Juan Raindo" <juan@worldnet.psi.br>

Para:

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

Data:

13/02/2019 04:43 PM

Assunto:

[seic] RES: Contratação. Serviço. Comunicação de dados.
Backbone secundário. TREAL.

Prezados senhores:
Agradecemos o envio da solicitação de cotação, entretanto informamos
que a rede de dados da Worldnet ainda não está presente no estado de
Alagoas, motivo que nos impede de enviar uma cotação.
Grato
Juan Raindo
Comercial
(81)3323-4401
(81) 98788-8833
(81) 97307-1759

-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: terça-feira, 12 de fevereiro de 2019 17:19
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Contratação. Serviço. Comunicação de dados. Backbone secundário.
TREAL.
Prezado Senhor (a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar os serviços de
telecomunicações para prover a comunicação de dados entre a Sede deste
Tribunal, os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça
Eleitoral, localizados em todo o Estado de Alagoas, incluindo o fornecimento
de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos necessários para o
funcionamento correto destes enlaces e o serviço de implantação, operação,
manutenção e gerência destes enlaces, conforme especificações e demais
detalhamentos presentes no termo de referência.
Para isto, solicitamos proposta de acordo os requisitos gerais, operacionais
e de acordo com o termo de referência e a relação de endereços de ativação
em anexo. Na impossibilidade de fornecer cotação, favor mencionar por
e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva

E-mail Resposta. Worldnet. (0501187)
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Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira:
07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL CNPJ
nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7794/7711/7712
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Status da mensagem:

Mensagem foi respondida

De:

"Aline De Alcantara Souza" <aline.asouza@telefonica.com>

Para:

TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@treal.jus.br>

Data:

17/02/2019 12:39 PM

Assunto:

[seic] RES: Contratação. Serviço. Comunicação de dados.
Backbone secundário. TREAL.

Prezados,
Bom dia!
Infelizmente não temos como atender ao Termo de Referência porque só possuímos
cobertura , por enquanto, do serviço de dados em Maceió.
Atenciosamente,
Aline de Alcântara Souza
Gerente de Negocios - Especialista Governo
Diretoria de Governo | Gerencia Governo FSP
Av. Barão de Maruim, 304. Centro.
CEP 49010-340 | Aracaju-SE
Tel + 55 79 998896939 / 79 3021-8074 /79 3021-8057
aline.asouza@telefonica.com
www.telefonica.com.br | www.vivo.com.br
Mensagem Confidencial
Conforme disposto na Política de Classificação das Informações da Vivo, as
informações existentes nesta mensagem foram classificadas como CONFIDENCIAIS e são
para conhecimento e uso específico dos seus destinatários, sendo seu sigilo protegido
por lei e seu uso regulado pelas políticas internas da Vivo. Caso não seja
destinatário da mesma, saiba que a leitura, cópia e/ou divulgação por sua parte são
indevidas e terminantemente proibidas. Caso tenha recebido esta mensagem
indevidamente, solicita-se a devolução da mesma para o remetente informando o
recebimento indevido. Caso seja o destinatário da mesma, lembramos da sua
responsabilidade no tratamento das informações confidenciais, desde sua criação,
manipulação, divulgação até seu correto descarte, previstos na Política acima citada.
-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: terça-feira, 12 de fevereiro de 2019 18:19
Assunto: Contratação. Serviço. Comunicação de dados. Backbone secundário. TREAL.
Prezado Senhor (a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar os serviços de
telecomunicações para prover a comunicação de dados entre a Sede deste Tribunal, os
Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo
o Estado de Alagoas, incluindo o fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento
dos insumos necessários para o funcionamento correto destes enlaces e o serviço de
implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme especificações
e demais detalhamentos presentes no termo de referência.
Para isto, solicitamos proposta de acordo os requisitos gerais, operacionais e de
acordo com o termo de referência e a relação de endereços de ativação em anexo. Na
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impossibilidade de fornecer cotação, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL seic@tre-al.jus.br anasilva@treal.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às
13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL CNPJ nº:
06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7794/7711/7712
________________________________
Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede
contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la
persona o entidad de destino. Si no es usted. el destinatario indicado, queda
notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización
puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este
mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía
y proceda a su destrucción.
The information contained in this transmission is privileged and confidential
information intended only for the use of the individual or entity named above. If the
reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that
any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly
prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it. Please
immediately reply to the sender that you have received this communication in error
and then delete it.
Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode
conter informação privilegiada ou confidencial e é para uso exclusivo da pessoa ou
entidade de destino. Se não é vossa senhoria o destinatário indicado, fica notificado
de que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem autorização pode estar
proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por erro,
rogamos-lhe que nos o comunique imediatamente por esta mesma via e proceda a sua
destruição
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De:

Eliane Barbosa <eliane.b@tely.com.br>

Para:

TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@treal.jus.br>

Data:

26/02/2019 12:04 PM

Assunto:

[seic] Contratação. Serviço. Comunicação de dados. Backbone
secundário. TREAL.

Prezados, boa tarde!
Agradecemos a confiança da consulta, no entanto declinamos pois não possuímos rede de acesso nos municípios
elencados.
Atenciosamente,
Em ter, 12 de fev de 2019 às 18:20, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@treal.jus.br> escreveu:
Prezado Senhor (a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar os serviços de telecomunicações para prover a
comunicação de dados entre a Sede deste Tribunal, os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça
Eleitoral, localizados em todo o Estado de Alagoas, incluindo o fornecimento de enlaces de comunicação,
fornecimento dos insumos necessários para o funcionamento correto destes enlaces e o serviço de implantação,
operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme especificações e demais detalhamentos presentes no
termo de referência.

Para isto, solicitamos proposta de acordo os requisitos gerais, operacionais e de acordo com o termo de referência
e a relação de endereços de ativação em anexo. Na impossibilidade de fornecer cotação, favor mencionar por
e-mail.

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7794/7711/7712

--
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Status da mensagem:

Mensagem foi respondida

De:

Paulo Sergio Alves De Moraes <ps@oi.net.br>

Para:

TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@treal.jus.br>

CC:

Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>, Guilherme De
Andrade Silva <guilherme.andrade@oi.net.br>

Data:

26/02/2019 02:30 PM

Assunto:

[seic] RES: Contratação. Serviço. Comunicação de dados.
Backbone secundário. TREAL.

Ana Paula, boa tarde!
Apenas para dar uma posição, como as velocidades deste novo termo de referência são
no mínimo o dobro das velocidades da rede atual, estamos fazendo um levantamento do
impacto e necessidade de investimento. Todos os circuitos acima de 2 Mbps terão a
necessidade construção de acesso via fibra ótica, além da ampliação de banda nas
estações de todo estado de Alagoas.
Estamos finalizando este estudo e logo poderei fazer a proposta.
Acredito que enviaremos ainda esta semana.
Fico à disposição,
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 [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: terça-feira, 12 de fevereiro de 2019 17:19
Assunto: Contratação. Serviço. Comunicação de dados. Backbone secundário. TREAL.
Prezado Senhor (a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar os serviços de
telecomunicações para prover a comunicação de dados entre a Sede deste Tribunal, os
Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo
o Estado de Alagoas, incluindo o fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento
dos insumos necessários para o funcionamento correto destes enlaces e o serviço de
implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme especificações
e demais detalhamentos presentes no termo de referência.
Para isto, solicitamos proposta de acordo os requisitos gerais, operacionais e de
acordo com o termo de referência e a relação de endereços de ativação em anexo. Na
impossibilidade de fornecer cotação, favor mencionar por e-mail.

E-mail Pedido. Proposta. Prazo. OI TELEMAR. (0507740)
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Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL seic@tre-al.jus.br anasilva@treal.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às
13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL CNPJ nº:
06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7794/7711/7712
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.
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Termo de Referência - TIC nº 6 / 2019
Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação
QUADRO RESUMO

01. Objeto

Contratação de serviços de telecomunicações para prover a comunicação de dados entre a sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o
estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos necessários
para o funcionamento correto destes enlaces, e serviço de implantação, operação, manutenção e gerência destes
enlaces, conforme especificações.

02. Quantidade

Item único

03. Resumo da Especificação do
Objeto

04. Valor Estimado

Há a necessidade de se buscar o detalhamento e atendê-lo (Item DETALHAMENTO DO
OBJETO (Art. 18, § 3º, III)).

Os custos previstos para demanda, tomando por base o Contrato TRE/AL nº 40/2014, são da ordem de: R$
790.176,51 (6º Termo de Apostilamento, doc. 0481075) , relativo ao custeio mensal; sem projeção relativa à
instalação, este último caso a contratada seja diversa da atual.
O valor estimado no Plano de Contratações de TIC/2019, está previsto no Item 02, na ordem de R$
856.660,67; Proposta orçamentá ria de 2019, Serviços de Comunicação de dados
Có digo de classiﬁcação da fonte de recurso: 3390.39.58.
A solução pretendida diz respeito à prestação do serviço desta Justiça Especializada, leva
em conta critérios com respeito à alta disponibilidade que serão descritos no Projeto Básico, na forma
de SLA ou NMS - Nível Mínimo de Serviço, bem assim tempos de solução.

05. Justificativa

Justiﬁca-se o uso de meio de comunicação com alta resiliência dado o grau de
dependência da disponibilidade de serviços de TI, notadamente em momentos eleitorais, mas não
restrito a estes.

06. Prazo de Entrega
07. Adjudicação
08. Classificação Orçamentária
09. Local de Entrega
10. Unidade Fiscalizadora
11. Unidade Gestora

Nos moldes da especificação
Por Item
Serviços de Comunicação de dados
Có digo de classiﬁcação da fonte de recurso: 3390.39.58.
Cartório Eleitorais e unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme Ordem de Fornecimento própria.
SEGI/COINF/STI
SAD
Vide

12. Sanções Administrativas

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11)
Vide

13. Prazo de Pagamento

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)
Vide

14. Estratégia de Recebimento

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Recebimento do Objeto:

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

Vide
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
Contratação de serviços de telecomunicações para prover a
comunicação de dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados
em todo o estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de enlaces de
comunicação, fornecimento dos insumos necessários para o funcionamento
correto destes enlaces, e serviço de implantação, operação, manutenção e
gerência destes enlaces, conforme especificações.
1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)
Contratação de serviços de telecomunicações para prover a

Termo de Referência - TIC 6 (0507899)
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Contratação de serviços de telecomunicações para prover a
comunicação de dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados
em todo o estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de enlaces de
comunicação, fornecimento dos insumos necessários para o funcionamento
correto destes enlaces, e serviço de implantação, operação, manutenção e
gerência destes enlaces, conforme especificações.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )
Substituir a atual contratação o atual Contrato TRE/AL nº 40/2014 – Backbone
Secundário de comunicação de dados entre o prédio sede e os cartórios eleitorais
e escritórios remotos de todo o Estado.
2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
Criação de infraestrutura de comunicação - Backbone Secundário
Encaminhar o acesso à rede da Justiça Eleitoral.
Garantir o nível de disponibilidade da infraestrutura de comunicação servida pelo
backbone secundário.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)
Continuidade dos serviços dos cartórios eleitorais e escritórios remotos que
guardam dependência de conectividade.
2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de
TIC quanto à necessidade proeminente de minimização de riscos de perda de
dados e inoperância de serviços e sistemas informatizados.
O alinhamento pode ser visto quanto ao:
Item dos desafios do PE para o período de 2016-2021:
8. Melhoria da infraestrutura e governança de tecnologia da informação
Associado ao Indicador 19 e às iniciativas de Atualizar a infraestrutura de TI
nos cartórios eleitorais.
2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o
Documento de Oﬁcialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria
de
Tecnologia
da
Informação
(STI)
e
os
Estudos
Preliminares
0488499 constantes do Processo SEI nº 0011213-69.2018.6.02.8000 .
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)
A demanda prevista, vez que se trata de substituição de
contratação, reﬂete a necessidade da Administração expressa nos termos do
Contrato TRE/AL nº 40/2014, com eventuais atualizações próprias do cenário
tecnológico.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Veriﬁca-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser
fornecidos por diferentes empresas no mercado de TIC.
Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se
vislumbra alternativa, por se tratar de serviço de conexão de dados essencial.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)
O objeto possui características comuns e usuais encontrados no
mercado de TIC e trata-se de prestação de serviços de comunicação de dados,
consistindo de serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
Não haverá parcelamento.
Pagamento mensal após a prestação dos serviços.
Adjudicação será por item.
2.10 Vigência
Será, na forma dos normativos vigentes.
A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de
sua assinatura.
A utilização do sistema de Registro de Preços visa,
primordialmente, a redução de número de licitações para o mesmo objeto,
porquanto se concentra em um único procedimento a possibilidade de realizar
diversas aquisições recorrentes e necessárias, via ordens de fornecimento,
durante o lapso temporal de sua vigência, em face de os preços
permanecerem à disposição da Administração.
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

Habilitação

e

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação
do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
entendimento superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.
O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
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aquisição por se tratar de bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certiﬁcações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
especíﬁca, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certiﬁcação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo
Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento
superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.
O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certiﬁcações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
especíﬁca, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certiﬁcação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Como se trata de substituição de solução, não haverá
necessidade de adequação elétrica nem aquisição de estrutura de
acomodação da solução que não eventualmente por parte e custo da
Contratada. Os serviços contratados utilizarão a estrutura já existente, no que
tange a este Regional.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)
ABNT NBR 16264:2016
Cabeamento estruturado residencial
ABNT NBR 16521:2016
Cabeamento estruturado industrial
ABNT NBR 16415:2015
Caminhos e espaços para cabeamento estruturado
ABNT NBR 14565:2012 Emenda 1:2013
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers
ABNT NBR 14565:2013
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers.
Normas e padrões ANATEL
2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)
1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e
do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;
3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;
4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e
5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o contraditório e ampla defesa
6. Tudo sem prejuízo doutras decorrentes da Legislação, do Termo de Referência, do
Edital e do Contrato.
2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)
As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.
1.

Fornecer o(s) serviço(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na
Ata de Registro de Preços, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e
no Contrato - conforme o caso concreto;

2.

Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
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à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista,
em inglês;

ou

3.

Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e
em seus Anexos;

4.

Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central
de Atendimento;

5.

Prestar as informações
e
os esclarecimentos que venham a
ser
solicitados
pelo
representante
da
Administração, referentes
a
qualquer
problema detectado ou
ao andamento das atividades;

6.

Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração
ou
a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

7.

Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos,
caso necessários na forma do Termo de Referência, e pela execução dos
serviços,
primando
pela
qualidade,
desempenho,
eﬁciência
e
produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados
e cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação
das penalidades previstas neste Termo de Referência;

8.

Comunicar ao Gestor ou Responsável
Técnico,
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

9.

Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da
Administração ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da
execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos,
aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos, entre
outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa;

formal

10.

Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam rigorosamente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação
do TRE/AL;

11.

Responsabilizarse pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias para prestar a garantia onsite.

12.

Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento dos serviços.

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto

1 .OBJETIVO

1.1 .Contratação de serviços de telecomunicações para prover a comunicação de
dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, os Cartórios Eleitorais e
escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o estado de Alagoas,
incluindo: fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos
necessários para o funcionamento correto destes enlaces, e serviço de implantação,
operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme especificações contidas
neste Termo de Referência.

Considera-se o “Backbone Secundário” de comunicação de dados o conjunto de
enlaces de comunicação de dados que compreende a conexão entre os Cartórios
Eleitorais, escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas e a rede da Justiça
Eleitoral em Alagoas.

A licitante contratada deverá prover os serviços de telecomunicações de dados entre
os Cartórios Eleitorais em Alagoas, escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas e
o Prédio Sede do TRE/AL, conforme explicitado no item 4 deste Termo de Referência.

As exigências e especificações destinadas aos cartórios eleitorais, para fins de
facilitação de leitura, são automaticamente aplicáveis aos escritórios remotos da Justiça
Eleitoral em Alagoas, nos demais itens do presente Termo de Referência.

A listagem incluindo todos os locais de instalação e seus respectivos perfis, está
disponibilizada no Anexo I.

O Contrato gerado terá validade de 30 (trinta) meses, prorrogável de acordo com a
legislação vigente e a critério da Administração do Tribunal.
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Fornecimento de todos os serviços solicitados neste Termo de Referência para
comunicação entre os Cartórios Eleitorais e o TRE/AL, localizados no Estado de
Alagoas.

A estimativa do volume de serviços a serem contratados durante o prazo de validade e
todas as demais condições de prestação dos serviços indicados estão contidas neste
Termo de Referência.

A prestação dos serviços descritos deverá ser considerada em um contrato com
vigência de 30 (trinta) meses, podendo ser prorrogado nos termos da Lei,
considerando o bom andamento da execução dos serviços contratados.

O fornecimento dos serviços pode ser atendido por empresas licitantes
individualmente, ou empresas licitantes associadas na forma de consórcio.

No caso de formação de consórcio, para atendimento aos requisitos deste Termo de
Referência, deve ser apresentada uma das empresas como “Líder” (Responsável) do
consórcio, deve ser descrita, na proposta a ser apresentada, a responsabilidade de
cada uma das empresas consorciadas, e devem ser observadas todas as demais
regras e restrições constantes da Lei 8.666/93 (Artigo 33). A empresa “Líder” do
consórcio deverá responder ao contratante diretamente por todos os serviços que
venham a ser contratados.

A empresa “Líder” não pode deixar o consórcio, sob pena de encerramento do
contrato. Caso qualquer uma das demais empresas integrantes do consórcio deixe o
consórcio, os trabalhos executados por esta empresa devem ser executados pelas
demais empresas integrantes do consórcio, sem prejuízo do andamento dos serviços.
Toda a documentação apresentada pela empresa que eventualmente deixar o
consórcio deverá ser apresentada pelas demais que se responsabilizarem pela
execução do serviço atribuído a esta empresa, de forma a comprovar o atendimento
aos requisitos do edital.

Em hipótese alguma haverá fracionamento de pagamento dos serviços prestados para
as empresas consorciadas. Desta forma, o pagamento será realizado de forma integral
à empresa Líder do Consórcio.

No caso de licitantes concorrendo individualmente, é obrigatória a apresentação de:

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro do estado de Alagoas, ou

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro da Região I do Plano Geral de Outorgas da ANATEL, ou

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
em nível nacional.

O Backbone Secundário especificado neste Termo de Referência deverá substituir o
backbone atual de ligação entre os Cartórios Eleitorais e o Prédio Sede do TRE/AL,
implementado por meio do Contrato TRE/AL nº 51/2009 e substituído oportunamente
pelo Contrato TRE/AL nº 40/2014. À medida que os enlaces forem ativados no
Backbone Secundário especificado neste Termo de Referência, os enlaces integrantes
do Contrato TRE/AL nº 40/2014 serão desativados, garantindo o funcionamento
contínuo das conexões entre os Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e o Prédio
Sede do TRE/AL.

2 .REQUISITOS GERAIS OBRIGATÓRIOS DO BACKBONE SECUNDÁRIO DE
COMUNICAÇÃO DE DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL DE ALAGOAS

O Backbone Secundário de comunicação de dados da Justiça Eleitoral de Alagoas é
formado por enlaces de comunicação entre Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e o
Prédio Sede do TRE/AL.
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Os requisitos gerais aqui apresentados devem ser observados para o Backbone
Secundário, e que devem ser atendidos obrigatoriamente por todas as licitantes nas
propostas a serem apresentadas;

Permitir a comunicação entre Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e prédio Sede do
TRE/AL fornecendo os seguintes tipos de conexão em cada Cartório Eleitoral:

Conexão dedicada: modalidade de conexão que fica ativa 24 horas/dia, 7 dias/semana,
garantindo que o Cartório Eleitoral fique conectado com o TRE/AL todo o tempo, ou
seja, não há procedimento de desconexão;

Fornecer para o prédio sede do TRE/AL, no mínimo, um enlace para
recebimento/transmissão dos dados de/para os Cartórios Eleitorais e escritórios
remotos, denominado “Concentrador”. Por meio do qual deverão ser encaminhados os
dados de/para as conexões dedicadas dos Cartórios Eleitorais e escritórios remotos;

Fornecer os meios de comunicação necessários para implementar a conexão entre os
Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e o TRE/AL, conforme especificado neste
Termo de Referência;

Executar todos os serviços de instalação, comissionamento, integração, testes de
funcionamento e operação de todos os enlaces em atendimento ao especificado neste
Termo de Referência. O horário para execução destes serviços deve ser acordado
entre o contratante e a licitante contratada;

A passagem de fiação interna (ligação entre o quadro de “distribuição geral” – DG e a
sala que acomoda os equipamentos) no caso do TRE é de responsabilidade da
respectiva licitante contratada, que deve utilizar a infraestrutura de cabeamento
disponível no Prédio Sede do TRE/AL (calhas, dutos, eletrocalhas);

A passagem de fiação interna nos Cartórios Eleitorais, sempre que necessário, é de
responsabilidade da contratada;

Executar todos os serviços de operação dos enlaces fornecidos em atendimento ao
especificado neste Termo de Referência;

Fornecer para todos os enlaces de comunicação os insumos necessários para seu
funcionamento correto, conforme especificação detalhada de cada enlace;

Executar os serviços de manutenção de todos os enlaces fornecidos de acordo com o
especificado neste Termo de Referência;

Executar os serviços de manutenção de todos os produtos fornecidos para o correto
funcionamento dos enlaces, de acordo com o especificado neste Termo de Referência;

Atender a todos os requisitos de fornecimento de serviços especificados considerando
que o Backbone Secundário de comunicação de dados da Justiça Eleitoral em Alagoas
vai ser implantado:

Nos Cartórios Eleitorais e escritórios remotos, com abrangência em todos municípios
do estado de Alagoas;

No prédio sede do TRE/AL.

3 .REQUISITOS OPERACIONAIS DO BACKBONE SECUNDÁRIO DE COMUNICAÇÃO DE
DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL EM ALAGOAS
O Backbone Secundário de comunicação de dados da Justiça Eleitoral em Alagoas deve
atender aos seguintes requisitos de operação inicial:

Implementação do Backbone Secundário considerando os perfis de Concentrador e
conexões dedicadas dos Cartórios Eleitorais e escritórios remotos, conforme planilhas
constantes deste Termo de Referência;
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Implementação das conexões dedicadas entre Cartórios Eleitorais, escritórios remotos
e o TRE/AL inicialmente nas seguintes condições:

Possibilidade de transportar, diferenciar e marcar as seguintes classes de serviço:

Tempo real – videoconferência;

Tempo real – voz sobre IP, dados de aplicações prioritárias e dados não prioritários
(implementação de CoS – Class of Service e Qos – Quality of Service);

Entrega dos enlaces que compõem as conexões dedicadas devidamente
interconectados e interoperando com a rede local do TRE/AL;

Permitir chamadas originadas de linhas telefônicas convencionais ou celulares, de
acordo com a determinação do TRE/AL (o uso de chamadas via celular pode ser
autorizado ou não em determinados períodos);

Funcionamento de todos os equipamentos e acessórios instalados nos Cartórios
Eleitorais, escritórios remotos e no Prédio Sede do TRE/AL sem a necessidade de
operadores locais;

Garantia de que o circuito Concentrador tenham SLA (Service Level Agreement) ou
NMS (Nível Mínimo de Serviço) estabelecido de 99,4% de disponibilidade mínima, a ser
medida mensalmente. Todos os produtos e serviços fornecidos para implementação
deste circuito devem ter qualidade e disponibilidade que não comprometam este índice;

Garantia de que todos os canais de comunicação do tipo conexão dedicada nos
Cartórios Eleitorais tenham SLA (Service Level Agreement) ou NMS (Nível Mínimo de
Serviço) estabelecido de 99,1% de disponibilidade mínima, a ser medida mensalmente.
Todos os produtos e serviços fornecidos para implementação das “conexões
dedicadas” nos Cartórios Eleitorais devem ter qualidade e disponibilidade que não
comprometam este índice.

Todos os endereços de instalação de instalação listados no "Anexo I" deverão ter total
viabilidade técnica, para as respectivas velocidades especificadas;

Em caso de mudança de endereço de qualquer dos sites integrantes do Backbone
Secundário (Cartórios Eleitorais ou Prédo Sede do TRE/AL), um novo enlace será
solicitado para o novo endereço. Os enlaces instalados nos locais atuais serão
desativados assim que o(s) enlace(s) for(em) instalado no novo local (instalação de
novo circuito com efeito de alteração de endereço).

4 .ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E PRODUTOS DE RESPONSABILIDADE DA
LICITANTE CONTRATADA

Os serviços e produtos especificados têm por objetivo constituir a rede de
comunicação de dados entre Cartórios Eleitorais e o Prédio Sede do TRE/AL,
denominada Backbone Secundário, conforme a topologia mostrada na Figura 1.

Figura 1: Topologia do Backbone Secundário

Meios de comunicação (Enlaces de Comunicação)

Características da nuvem WAN que compõe o Backbone Secundário

Termo de Referência - TIC 6 (0507899)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 199

Entende-se por nuvem WAN que compõe o “Backbone Secundário” o meio
compreendido desde o POP (Point of Presence) de entrada/saída dos dados até o POP
de saída/entrada dos dados, aos quais estão conectados os Roteadores CPE
(Customer Premisse Equipment) colocados à disposição nos sites da Justiça Eleitoral
em Alagoas (TRE e Cartórios Eleitorais), conforme ilustra a Figura 2.

Figura 2: Nuvem WAN que compõe o Backbone Secundário

A comutação de dados na nuvem WAN que compõe o Backbone Secundário deve
atender aos seguintes requisitos obrigatoriamente:

Garantir o roteamento das conexões dedicadas dos Cartórios Eleitorais para a
Concentrador utilizando protocolo MPLS – Multiprotocol Label Switching;

Operar em conformidade com, no mínimo, as seguintes RFCs:

RFC 2474: “Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the IPv4 and IPv6
Headers”;

RFC 2475: “An Architecture for Differentiated Services”;

RFC 2597: “Assured Forwarding PHB Group”;

RFC 2598: “An Expedited Forwarding PHB”;

RFC 2983: “Differentiated Services and Tunnels”;

RFC 3031: “Multiprotocol Label Switching Architecture”;

RFC 3032: “MPLS Label Stack Encoding”;

RFC 3270: “Multi-Protocol Label Switching (MPLS) Support of Differentiated Services”;

Possuir dimensionamento correto para garantir a transmissão de dados de acordo
com as velocidades definidas nas conexões dedicadas e Concentrador, solicitadas.

Características do Acesso Concentrador (Prédio Sede do TRE/AL)

O Concentrador é constituído pelo(s) enlace(s) de comunicação instalado(s) no TRE/AL,
para recebimento/transmissão de dados de/para os Cartórios Eleitorais, e sua
implantação deve atender as seguintes exigências:

Utilizar no mínimo 1 (um) Circuito Concentrador (enlace para acesso a nuvem WAN que
compõe o Backbone Secundário, utilizado para comunicação com os Cartórios
Eleitorais);

O uso de “trunking”, ou seja, o uso de mais de um enlace para compor a conexão é
permitido. As condições de “trunking” estão descritas na Tabela 1 – Perfis do(s)
Circuito(s) Concentrador(e)s;

Ao utilizar o recurso de “trunking” a licitante contratada deve observar que o Circuito
Concentrador estará ativo corretamente caso todos os enlaces que compõem o
“trunking” estejam funcionando corretamente, ou seja, a falha em um dos enlaces que
compõe o “trunking” significa que o Concentrador não estará ativo corretamente,
implicando em abertura de chamado de manutenção e contagem de tempo para SLA;
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Permitir no enlace Concentrador a classificação e marcação de diferentes níveis de
tráfego (CoS e QoS), sendo implementadas as seguintes classes de serviço:

Tempo Real Voz: aplicações sensíveis ao retardo (delay) e variações de retardo da rede
(jitter), que exigem priorização de pacotes e reserva de banda;

Tempo Real Vídeo: aplicações sensíveis ao retardo (delay) e variações de retardo da
rede (jitter), que exigem priorização de pacotes e reserva de banda;

Dados Prioritários: aplicações interativas para o negócio, que exigem entrega garantida
e tratamento prioritário. Aplicações de gerência estão alocadas nesta classe;

Dados Não Prioritários: aplicações com mensagens de tamanho muito variado e não
imprescindíveis para o atendimento imediato aos clientes. Embora possam representar
conteúdo muito importante e relacionado com o negócio, essas aplicações podem
esperar por disponibilidade de recursos na rede, em horários com menor volume de
transações de negócio, para serem efetuadas;

Efetuar a classificação do tráfego de acordo com as determinações da equipe técnica
designada pelo TRE/AL;

A classificação na configuração inicial deverá ser entregue para a licitante contratada no
prazo definido no Cronograma de Eventos, constante deste Termo de Referência;

A classificação pode ser alterada, com aviso prévio da equipe técnica do TRE/AL, sendo
que o pedido deve ser gerado com pelo menos 15 dias de antecedência da data
solicitada para implementação;

Fornecer o circuito Concentrador por meio de enlaces logicamente independentes e
isolados do ambiente público da Internet. Esta garantia deve ser implementada fim-afim na conexão com os Cartórios Eleitorais;

A equipe técnica do TRE/AL deverá definir o “range” de endereçamento IP LAN a ser
utilizado no ambiente de rede local do TRE (ver Figura 3). O endereçamento IP LAN a
ser utilizado é privado (10.17.X.X). O detalhamento destes endereçamentos será
encaminhado para a licitante contratada dentro do prazo estabelecido no Cronograma
de Eventos, constante deste Termo de Referência;

O endereçamento IP WAN a ser utilizado pela(s) licitante(s) contratada(s) no
Concentrador (ver Figura 3) deve ser restrito da respectiva operadora, ou seja, IP não
divulgado e nem utilizado pelo público Internet. Entende-se por endereçamento IP WAN
os endereços IP da conexão entre o POP da contratada e o Roteador CPE instalado no
TRE;

Figura 3: Localização dos IP LAN e IP WAN para Concentrador

Não possuir nenhum tipo de restrição de uso, operando 24 horas por dia, 7 dias por
semana, sem limite de quantidade de dados trafegados, nem restrição de tipo de dados
trafegados, porta lógica ou serviço, devendo ser considerada a banda disponível em
cada acesso;

Permitir que o TRE/AL se comunique com os respectivos Cartórios Eleitorais e
escritórios remotos com a velocidade definida no enlace (ou conjunto de enlaces em
caso de “trunking” no Concentrador), independentemente do volume de tráfego no
Backbone Secundário;

Fornecer o Concentrador obrigatoriamente terrestre, exclusivamente implementadas
por meio de fibra óptica;

Não há restrição quanto ao protocolo de comunicação utilizado na “última milha”,
desde que garantidas todas as funcionalidades exigidas para o Concentrador. Excetua-
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se o uso de tecnologias baseadas em Wi-Fi 802.11a/b/g/n e variantes, ou ainda
utilização de frequência de uso público sem licenciamento prévio (900MHz, 2.4GHz,
5.8GHz, etc.), que não será permitido;

Insumos para o Circuito Concentrador

Os seguintes insumos, de propriedade da licitante contratada, devem ser fornecidos
em comodato para permitir o funcionamento do Concentrador:

Cabos e adaptadores:

Cabo de conexão do Roteador CPE com modem ou outro equipamento utilizado para
acesso ao Backbone Secundário;

Cabos de energia elétrica para todos os equipamentos fornecidos;

Adaptadores ópticos para conexões implementadas por meio de fibra óptica;

Modem: deve ser fornecido modem ou outro equipamento para permitir a conexão do
Roteador CPE ao ambiente WAN (Backbone Secundário). Este equipamento deve
operar em 110/220V;

Roteadores CPE (Customer Premise Equipment) ou equipamento equivalente: fornecer
Roteador CPE para realizar a interface entre o ambiente de rede local (LAN) dos TRE e o
Backbone Secundário, atendendo no mínimo as seguintes exigências:

Serem dimensionados para que tenham capacidade de encaminhamento de pacotes IP,
em pacotes por segundo, compatíveis com as velocidades dos enlaces conectados,
limitado o uso de memória a 70% do total disponível quando da carga máxima da CPU;

Caso seja identificado, durante a execução do contrato, um roteador com uso máximo
de CPU e memória acima dos limites estabelecidos, o mesmo deverá ser substituído ou
atualizado, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados;

Possuírem todas as facilidades de gerenciamento que permitam o fornecimento
adequado de todos os serviços especificados, destacando:

Gerenciamento SNMP compatível com as versões v2c e v3;

Protocolo SNMP habilitado, com acesso de leitura por parte do TRE;

Configuração de “traps” por parte da licitante contratada, a pedido do TRE, para
monitoração de eventos específicos. Caso necessária, esta configuração será solicitada
com pelo menos 15 dias de antecedência da data real de monitoração;

Suporte a MIB-II e RMON;

Suporte a classificação de tráfego;

Suporte a tunelamento VPN com IPSec com no mínimo os algoritmos de 168-bit 3DES,
128-bit AES e 256-bit AES para conexões VPN com IPSEC. Deve possuir hardware
dedicado para aceleração de criptografia (devem ser suportados pelo menos os
algoritmos 3DES e AES em hardware);

Permitirem acesso à leitura de configuração por parte do TRE, através de “usuário” e
“senha” específicos;
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As senhas fornecidas para o TRE/AL não devem possibilitar o acesso a qualquer
informação confidencial sobre o backbone da licitante contratada, e não devem
possibilitar qualquer ação ou leitura que prejudique a segurança do Backbone
Secundário;

Serem mantidos com a hora ajustada com o ON (Observatório Nacional), e
sincronizados através do protocolo NTP (Network Time Protocol) – RFC 1305 ou
protocolo SNTP (Simple Network Time Protocol) versão 4 – RFC2030;

Interfaces:

LAN: Mínimo de 01 (uma) interface 100/1000BaseT para interconexão com o ambiente
de rede local do TRE;

WAN: Número suficiente de interfaces para conexão com os enlaces WAN fornecidos;

Operar em 110/220V;
Ter servidor de NTP habilitado, de forma a ser utilizável por equipamentos de endereço
IP interno do TRE/Cartórios Eleitorais, sincronizado com a hora oficial do Brasil,
respeitado o horário regional para momentos como os de horário de verão.

Rack: Os equipamentos deverão ser instalados em rack padrão de 19” de propriedade
do TRE/AL.

Ao término do contrato, os insumos fornecidos em comodato deverão ser entregues à
licitante contratada no estado em que estiverem, ressalvando-se o disposto no item
4.5.1 letra “e”.

Perfis de Circuito Concentrador

A Tabela 1 mostra os perfis que devem ser considerados para o Concentrador:
Tabela 1: Perfis da conexão TRE
PERFIL

Velocidade efetiva

1

50 Mbps

2

75 Mbps

3

100 Mbps

4

120 Mbps

5

150 Mbps

6

200 Mbps

Acordo de Nível de Serviço (Service Level Agreement – SLA) para o Concentrador

O Concentrador do Backbone Secundário deve ter SLA (Service Level Agreement) ou
NMS (Nível Mínimo de Serviço) estabelecido de 99,44% de disponibilidade mínima, a ser
medida mensalmente. Todos os produtos e serviços fornecidos para o Concentrador
deve ter qualidade e disponibilidade que não comprometam este índice;

Dimensionamento do Concentrador
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Dimensionar o Concentrador considerando a velocidade total igual a no mínimo 75% do
somatório das velocidades das conexões dos Cartórios Eleitorais de Alagoas ou o
mínimo de velocidade de Perfil.

Características das Conexões Dedicadas nos Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos

São consideradas conexões dedicadas aquelas em que o canal de comunicação entre o
Cartório Eleitoral/Escritórios Remotos e seu respectivo TRE fica disponível 24 horas/dia,
sem necessidade de procedimentos de conexão e desconexão a cada acesso do
Cartório Eleitoral/Escritório Remoto ao TRE.

As seguintes especificações e necessidades devem ser observadas obrigatoriamente
para todas as conexões dedicadas:

Utilizar em cada Cartório Eleitoral/Escritório Remoto no mínimo 01 (uma) conexão
dedicada (enlace para acesso ao Backbone Secundário, utilizado para comunicação
com o TRE);

Fornecer as conexões dedicadas por meio de enlaces logicamente independentes e
isolados do ambiente público da Internet. Esta garantia deve ser implementada fim-afim na conexão com o TRE;

A equipe técnica do TRE/AL deverá definir o “range” de endereçamento IP LAN a ser
utilizado no ambiente de rede local de cada Cartório Eleitoral (ver Figura 3). O
endereçamento IP LAN a ser utilizado é privado (172.30.X.0/24; com IP de LAN do
roteador: 172.30.XX.254). O detalhamento destes endereçamentos será encaminhado
para a licitante contratada dentro do prazo estabelecido no Cronograma de Eventos
constante deste Termo de Referência;

O endereçamento IP WAN a ser utilizado pela(s) licitante(s) contratada(s) nas
“conexões dedicadas” (ver Figura 3) deve ser restrito da respectiva operadora, ou seja,
IP não divulgado e nem acessível pela Internet. Entende-se por endereçamento IP WAN
os endereços IP da conexão entre o POP da Licitante contratada e o Roteador CPE
instalado no Cartório Eleitoral;

Figura 3: Localização dos IP LAN e IP WAN para conexões dedicadas

Garantir que todas as conexões dedicadas sejam multiplexadas na nuvem WAN do
Backbone Secundário e roteadas para o Concentrador. Esta multiplexação deve ser
garantida mesmo nos casos em que as conexões dedicadas sejam implementadas com
diferentes tecnologias;

No caso de uso de “trunking” para compor o enlace Concentrador, balancear o tráfego
gerado pelas conexões dedicadas dividindo este tráfego pelos enlaces que compõe a
Concentrador;

Fornecer comunicação via conexão dedicada entre os Cartórios Eleitorais/Escritórios
Remotos somente por meio de roteamento feito pelo TRE/AL (o TRE/AL é o centro do
Backbone Secundário);

O “default gateway” dos roteadores dos Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos deve
ser o Roteador CPE do Prédio Sede do TRE/AL;

Não possuir nenhum tipo de restrição de uso, operando 24 horas por dia, 7 dias por
semana, sem limite de quantidade de dados trafegados, nem restrição de tipo de dados
trafegados, porta lógica ou serviço;

Permitir que os Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos se comuniquem com o Prédio
Sede do TRE/AL com a velocidade definida na conexão dedicada que chega ao
respectivo Cartório Eleitoral/Escritório Remoto, independentemente do volume de
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tráfego na nuvem WAN que compõe o Backbone Secundário (100% de banda
disponível na conexão dedicada);

Fornecer as conexões dedicadas obrigatoriamente terrestres, implementadas por meio
de pares metálicos, fibra óptica ou rádio digital com frequência de uso restrito e
licenciada junto à Anatel;

são permitidos acessos de “última milha” implementados por meio de satélite;

Não há restrição quanto ao protocolo de comunicação utilizado na “última milha”,
desde que garantidas todas as funcionalidades exigidas para a conexão dedicada.
Excetua-se, para o caso de comunicação sem fio, o uso de equipamentos baseados
em tecnologia Wi-Fi 802.11a/b/g/n e variantes, bem como a utilização de frequência
“aberta”, que não necessite de licenciamento/registro junto à Anatel (Por exemplo,
900MHz, 2.4GHz, e 5.8GHz).

Insumos para conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos

Os seguintes insumos, de propriedade da licitante contratada, devem ser fornecidos
em comodato para o funcionamento das conexões dedicadas nos Cartórios
Eleitorais/Escritórios Remotos:

Cabos e adaptadores:

Cabo de conexão do Roteador CPE, ou equipamento equivalente, do Cartório Eleitoral
com modem ou outro equipamento utilizado para acesso ao Backbone Secundário;

Cabos de energia elétrica para todos os equipamentos fornecidos;

Adaptadores ópticos para conexões implementadas por meio de fibra óptica;

Modem para acesso WAN: Deve ser fornecido modem (convencional, óptico, rádio
digital, etc) ou outro equipamento para permitir a conexão do Roteador CPE do
Cartório Eleitoral ao ambiente WAN (Backbone Secundário), sem que isso implique
acréscimo nos preços contratados. Este equipamento deve operar em 110/220V;

Roteadores CPE (Customer Premise Equipment): Fornecer Roteador CPE para realizar a
interface entre o ambiente de rede local (LAN) de cada Cartório Eleitoral e o Backbone
Secundário, atendendo no mínimo as seguintes exigências:

Ser dimensionado para que tenha capacidade de encaminhamento de pacotes IP, em
pacotes por segundo, compatíveis com as velocidades dos enlaces conectados,
limitado o uso de memória a 70% do total disponível quando da carga máxima da CPU;

Caso seja identificado, durante a execução do contrato, um roteador com uso máximo
de CPU e memória acima dos limites estabelecidos, o mesmo deverá ser substituído ou
atualizado, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados;

Possuir todas as facilidades de gerenciamento e segurança que permitam o
fornecimento adequado de todos os serviços especificados, destacando:

Gerenciamento SNMP compatível com as versões v2c e v3;

Protocolo SNMP habilitado, com acesso de leitura por parte do TRE;

Permissão para a configuração de “traps” por parte da licitante contratada, a pedido do
TRE, para monitoração de eventos específicos. Caso necessária, esta configuração
será solicitada com pelo menos 15 dias de antecedência da data real de monitoração;

Suporte a MIB-II e RMON;
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Suporte a classificação de tráfego;

Suporte a tunelamento VPN com IPSec com no mínimo os algoritmos de 168-bit 3DES,
128-bit AES e 256-bit AES para conexões VPN com IPSEC. Deve possuir hardware
dedicado para aceleração de criptografia (devem ser suportados pelo menos os
algoritmos 3DES e AES em hardware);

Permitir acesso à leitura de configuração pelo TRE/AL, através de “usuário” e “senha”
específicos;

As senhas fornecidas para o TRE/AL não devem possibilitar o acesso a qualquer
informação confidencial sobre o backbone da licitante contratada, e não devem
possibilitar qualquer ação ou leitura que prejudique a segurança do Backbone
Secundário;

Ser mantido com a hora ajustada com o ON (Observatório Nacional), e sincronizados
através do protocolo NTP (Network Time Protocol) – RFC 1305 ou protocolo SNTP
(Simple Network Time Protocol) versão 4 – RFC2030;

Interfaces:

LAN: Mínimo de 01 (uma) interface FastEthernet ou superior, para interconexão com o
ambiente de rede local do respectivo Cartório Eleitoral;

WAN: Mínimo de 01 (uma) interface para conexão com o enlace WAN fornecido
(acesso ao Backbone Secundário).

Operar em 110/220V;
Ter servidor de NTP habilitado, de forma a ser utilizável por equipamentos de endereço
IP interno do TRE/Cartórios Eleitorais, sincronizado com a hora oficial do Brasil,
respeitado o horário regional para momentos como os de horário de verão.

Ao término do contrato os insumos fornecidos em comodato deverão ser entregues à
licitante contratada no estado em que estiverem, ressalvando-se o disposto no item
4.5.1 letra “e”.

Perfis das conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais e Escritórios Remotos

A Tabela a seguir mostra os perfis que devem ser considerados para as conexões
dedicadas:

Tabela 2: Perfis das conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais e Escritórios Remotos

PERFIL

Local de
instalação

Velocidade
efetiva

“Trunking”

1

Todo o estado

2 Mbps

não permitido

2

Todo o estado

4 Mbps

2 x 2 Mbps

3

Somente Capital e
Arapiraca

6 Mbps

3 x 2 Mbps

4

Somente Capital e
Arapiraca

8 Mbps

4 x 2 Mbps

5

Somente Capital e
Arapiraca

10 Mbps

não permitido
(obrigatório uso de fibra óptica
ou rádio digital)
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não permitido
6

Somente Capital

20 Mbps

(obrigatório uso de fibra óptica
ou rádio digital)

Os perfis de 1 a 3 poderão ser instalados em qualquer Cartório Eleitoral do estado de
Alagoas, enquanto os perfis de 4 e 5 estarão disponíveis apenas para a capital do
estado – Maceió e a cidade de Arapiraca. O perfil 6 somente estará disponível para a
capital.

Acordo de Nível de Serviço (Service Level Agreement – SLA) para Conexões Dedicadas
nos Cartórios Eleitorais

SLA (Service Level Agreement) ou NMS (Nível Mínimo de Serviço) estabelecido de 99,1%
de disponibilidade mensal mínima por acesso, a ser medida mensalmente. Todos os
produtos e serviços fornecidos para implementação das conexões dedicadas devem
ter qualidade e disponibilidade que não comprometam este índice.

Serviço de implantação/instalação do Backbone Secundário

Passagem de cabeamento interno para o Enlace Concentrador

Os seguintes serviços são necessários na passagem de cabeamento interno para o
“Concentrador”:

Providenciar a passagem dos cabos do Concentrador até o ambiente computacional
central (Sala de Servidores), utilizando para isto a infraestrutura de calhas, eletrocalhas
e dutos disponíveis;

Deverá ser realizada a vistoria obrigatória do local de instalação do circuito
Concentrador;

Fornecer todos os cabos e conectores necessários para ligar o cabeamento do
ambiente externo até o ambiente computacional (definido para chegada do enlace);

Conectar os equipamentos fornecidos pela licitante contratada à rede de energia
elétrica disponibilizada. As tomadas são fornecidas pelo TRE/AL;

Planejar o horário de trabalho de instalação do Concentrador conjuntamente com a
equipe técnica do TRE/AL, de maneira a interferir o mínimo possível nos trabalhos
normais;

Guardar as ferramentas e equipamentos auxiliares de instalação de responsabilidade da
licitante contratada nas interrupções de serviço;

Recompor obras civis e pintura eventualmente afetadas quando da passagem dos
cabos, mantendo o padrão local, excetuando-se os casos em que estas ocorrências
sejam consequência de adaptações necessárias para passagem dos cabos, adaptações
estas decididas em comum acordo entre licitante contratada e contratante.

Comissionamento, integração e testes de aceitação do “Concentrador” e “conexões
dedicadas” do Backbone Secundário

Os seguintes serviços relacionados com o comissionamento, integração e testes para
aceitação do Concentrador e conexões dedicadas do Backbone Secundário são
solicitados:

Realizar o comissionamento (ativação junto à plataforma de comunicação da licitante
contratada) de cada conexão, integrando cada uma ao Backbone Secundário;
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Realizar testes de funcionamento do Concentrador e das conexões dedicadas do
Backbone Secundário, de acordo com o Plano de Testes de Aceitação fornecido pela
licitante contratada;

Garantir o funcionamento integrado de todos os produtos e serviços fornecidos
(Cartórios Eleitorais e TRE);

Realizar os Testes de Aceitação de acordo com o Plano de Testes de Aceitação, sempre
acompanhados pelos responsáveis técnicos do TRE/AL, e emitir os relatórios de testes
em duas vias, devidamente assinados pelos executores e pelo responsável em cada
local (TRE ou Cartório Eleitoral).

Uma cópia deve ser entregue para o responsável pelo Backbone Secundário no TRE, e
outra cópia deve ficar com a licitante contratada.

Alteração de PERFIL do concentrador e conexões dedicadas

Os seguintes serviços relacionados com alteração de PERFIL (alteração de velocidade)
do Concentrador e conexões dedicadas são solicitados:

Realizar alteração de PERFIL do Concentrador e conexão dedicada em atendimento a
solicitação efetivada pela Justiça Eleitoral;

Entende-se por “alteração de PERFIL” a mudança de velocidade do respectivo enlace,
sem alteração de endereço ou local de instalação;

Efetuar as alterações necessárias para que a Concentrador e conexões dedicadas
operem no novo PERFIL solicitado;

Realizar testes de funcionamento de cada conexão após a alteração de PERFIL de
acordo com o Plano de Testes de Aceitação fornecido pela licitante contratada;

Realizar os Testes de Aceitação após a alteração do PERFIL, de acordo com o Plano de
Testes de Aceitação, sempre acompanhados pelos responsáveis técnicos do TRE/AL, e
emitir os relatórios de testes em duas vias, devidamente assinados pelos executores e
pelo responsável em cada local (TRE ou Cartório Eleitoral).

Uma cópia deve ser entregue para o responsável pelo Backbone Secundário no TRE/AL,
e outra cópia deve ficar com a licitante contratada.

Prazos

Prazo para implantação do Backbone Secundário

A implantação do Backbone Secundário é composta por uma série de atividades, a
saber:

Entrega de documentos solicitados (Declaração sobre backbone da licitante contratada,
Plano de Gerenciamento do Contrato, plano Detalhado de Implantação do Backbone
Secundário, Planos de Testes de Aceitação);

Instalação do Concentrador, conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais e
infraestrutura para suportar as conexões;

Instalação do SGRS;

Testes de aceitação das conexões fornecidas e do SGRS;
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Aceitação Global do Backbone Secundário;

Realização do Período de Funcionamento Experimental – PFE;

Aceitação Final de todo o Backbone Secundário.

O Cronograma de Eventos descrito neste Termo de Referência indica todos os prazos
para estas atividades, e relaciona a execução de cada etapa aos pagamentos.

Prazos para serviços de instalação/alteração de velocidade de enlaces no decorrer do
contrato

Os seguintes prazos devem ser observados nos serviços de alteração de perfil de
conexões e instalação de novas conexões:

Prazo para Alteração de Perfil ou de endereço de Conexões:

Concentrador:
Data

Evento

Dia
X

Solicitação formal de alteração de perfil/endereço do
Concentrador encaminhada pela Justiça Eleitoral para a
licitante contratada

X+
30
dias

Alteração do perfil/endereço efetivada (incluindo testes de
aceitação)

Obs.: no caso de mudança de endereço a conexão anterior deve ser desativada, tal
logo o novo endereço passe a estar operacional, não cabendo cobrança em duplicidade
e sendo de inteira responsabilidade da contratada proceder a desativação no endereço
anterior.

Conexões Dedicadas:
Data

Evento

Dia
Y

Solicitação formal de alteração de perfil/endereço da
conexão dedicada encaminhada pela Justiça Eleitoral para a
licitante contratada

Y+
30
dias

Alteração do perfil/endereço efetivada (incluindo testes de
aceitação)

Obs.: no caso de mudança de endereço a conexão anterior deve ser desativada, tal
logo o novo endereço passe a estar operacional, não cabendo cobrança em duplicidade
e sendo de inteira responsabilidade da contratada proceder a desativação no endereço
anterior.

Prazo para Instalação de Conexões:

Concentrador:
Data

Dia Z

Evento

Solicitação formal de instalação de Concentrador
encaminhada pela Justiça Eleitoral para a licitante
contratada
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Z+
30
dias

Conclusão da instalação do Concentrador efetivada
(incluindo testes de aceitação)

Conexões Dedicadas:
Data

Evento

Dia
W

Solicitação Formal de instalação de conexão dedicada
encaminhada pela Justiça Eleitoral para a Licitante
contratada

W+
10
dias

Informação da Licitante contratada sobre a viabilidade da
instalação, ou necessidade de “projeto especial”

W+
30
dias

Conclusão da instalação da conexão dedicada efetivada
para os casos em que houve viabilidade técnica para
execução do serviço (incluindo testes de aceitação)

W+
60
dias

Conclusão da instalação da conexão dedicada efetivada
para os casos em que houve necessidade de “projeto
especial” para execução do serviço (incluindo testes de
aceitação)

Prazo de desinstalação de Conexões:

Concentrador:
Data

Evento

Solicitação formal de desinstalação de Concentrador
Dia K encaminhada pela Justiça Eleitoral para a licitante
contratada

K+
05
dias

Desinstalação do Concentrador efetivada

Conexões Dedicadas:
Data

Dia U

Evento

Solicitação formal de desinstalação de conexão
dedicada encaminhada pela Justiça Eleitoral para a
licitante contratada

U
Desinstalação da conexão dedicada efetivada
+ 02 dias

Serviço de Gerência de Rede e Serviços – SGRS para o Backbone Secundário

O Serviço de Gerência de Rede e Serviços – SGRS deve contemplar a gerência de rede e
serviços do Backbone Secundário. O SGRS deve atender, no mínimo, aos seguintes
requisitos:
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Oferecer serviço de gerência de rede e serviços que contemplem as áreas funcionais:

Gerência de falhas;

Gerência de desempenho, com monitoração de desempenho, gerência de tráfego e
administração de tráfego;

Gerência de configuração, restrito ao ambiente fornecido pela licitante contratada;

Gerência de segurança, restrita ao ambiente fornecido pela licitante contratada;

Gerência de nível de serviço;

Permitir a visualização de informações “on-line” (em tempo real e de forma gráfica) da
rede (Backbone Secundário), possibilitando o acompanhamento e monitoração do
estado global do Backbone Secundário;

A licitante contratada será responsável por fornecer, dimensionar, instalar, configurar e
manter todos os equipamentos, sistemas e ferramentas necessárias para o
provimento do SGRS “on-line”;

A licitante contratada será responsável pela manutenção preventiva e corretiva, a
execução de testes, a atualização e o suporte técnico da infraestrutura de
gerenciamento, sem que isso implique acréscimos nos preços contratados;

O TRE-AL será responsável pelos equipamentos e conexões à Internet que possibilitem
acesso ao SGRS fornecido;

Prover recursos para abertura, acompanhamento e encerramento de chamados
técnicos;

Geração e emissão de relatórios gerenciais, programados para serem gerados
automaticamente ou sob demanda pelo contratante, que permitam o acompanhamento
da qualidade dos serviços, dos níveis de serviço contratados (SLA) e a validação das
faturas;

Abranger todos os Roteadores CPE (Prédio Sede do TRE/AL e Cartórios Eleitorais) e
enlaces fornecidos, independentemente da tecnologia adotada nestes itens;

Atuar de forma pró-ativa, antecipando-se aos problemas na rede e garantindo a
qualidade do serviço estabelecida no Acordo de Nível de Serviço (SLA), realizando
abertura, acompanhamento e fechamento de chamados técnicos (Trouble Tickets)
relacionados com indisponibilidade e desempenho nos serviços de rede, gerenciamento
de rede e segurança, operando em regime 24x7, todos os dias do ano;

Garantir que os dados do serviço de gerência de rede e serviços trafegarão pela classe
de dados prioritários;

Ser de propriedade e de responsabilidade da licitante contratada, podendo ser
constituído de um ou mais softwares, integrados ou não;

Ser escalável permitindo futuras ampliações nos elementos de rede a serem
gerenciados;

Permitir a definição de perfis de usuários e a atribuição de regras de gerenciamento a
estes perfis e o uso de senhas para controle do acesso às informações;

As senhas fornecidas para a Justiça Eleitoral não devem possibilitar o acesso a qualquer
informação confidencial sobre o backbone da licitante contratada, e não devem
possibilitar qualquer ação ou leitura que prejudique a segurança do Backbone
Secundário;
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Permitir o acesso simultâneo de pelo menos 10 usuários do TRE/AL às suas
funcionalidades;

Prover a visualização das informações de gerenciamento através de um Portal de
Gerência acessado por meio de interface WEB;

O Portal de Gerência deverá ser acessado pelo TRE/AL por meio da Internet pública e
protocolo HTTPS com certificação digital (padrão X.509);

O TRE/AL deve ter acesso somente às informações relativas às suas conexões;

O Portal de Gerência deve possuir uma interface única para acesso às suas
funcionalidades independentemente dos equipamentos ou tecnologias empregadas
para a prestação dos serviços;

Disponibilizar a funcionalidade para consulta da configuração do Roteador CPE do
Concentrador e dos Cartórios Eleitorais e emitir notificações quando houver
modificações de configuração dos roteadores;

Fornecer, através do Portal de Gerência, a visualização de informações on-line (em
tempo real e de forma gráfica) sobre o Backbone Secundário, apresentando no mínimo
o seguinte:

Topologia do Backbone Secundário, incluindo os Roteadores CPE e seus enlaces, com
visualização do estado operacional de todos os elementos da rede (enlaces e
equipamentos). O estado operacional dos elementos de rede deve ser atualizado
automaticamente, sempre que ocorrer qualquer alteração nestes elementos;

Alarmes e eventos ocorridos no Backbone Secundário, com informações de data e
hora de ocorrência e identificação dos recursos gerenciados;

Consumo de banda nos enlaces (entrada e saída) com valores instantâneos, médios e
de pico dos últimos 30 (trinta) dias, separados por semana e diferenciação de dias úteis
e horários comercial;

Ocupação de memória e CPU dos Roteadores CPE;

Estratificação de volume tráfego (entrada e saída) por classe de serviço para a
Concentrador ou conexão dedicada;

Retardo dos enlaces com valores instantâneos, médios e de pico dos últimos 30 (trinta)
dias;

Visualização da quantidade de chamados registrados, em aberto, fechados e
encerrados, dentro e fora do prazo contratual, por tipo de problema, permitindo
acesso ao detalhamento dos chamados;

Inventário dos equipamentos e enlaces da rede contando, com no mínimo as seguintes
informações:

Enlace: código de identificação junto a operadora contratada, tecnologia e nível de
serviço;

Roteador CPE: fabricante e modelo, configuração lógica e configuração física (placas,
interfaces, memória, slots, dentre outros);

Endereçamento lógico: endereços IPs e máscaras de rede;

Prover o armazenamento de todos os dados coletados nos elementos gerenciados e
informações geradas para confecção dos relatórios durante um período de 12 (doze)
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meses, relativos ao Serviço de Gerência de Rede e Serviços (SGRS), devendo ao final de
cada período de 12 (doze) meses disponibilizá-los ao Contratante, conjuntamente com
o modelo de dados, em meio de armazenagem a ser definido pelo Contratante;

A indisponibilidade dos dados de gerência (coleta não realizada, dados não acessíveis)
será contabilizada como indisponibilidade do SGRS, no período em que os dados não
forem coletados ou ficarem inacessíveis, caso isto implique em perda de dados de
gerenciamento;

Os dados e informações armazenados, conjuntamente com o modelo de dados,
poderão ser solicitados pelo Contratante, a qualquer tempo, devendo a licitante
contratada colocá-los à disposição no prazo máximo de 4 (quatro) dias úteis, em meio
a ser definido pelo Contratante e/ou na base de dados da solução de gerência (carga
dos dados extraídos e removidos);

O intervalo para coleta de dados no SGRS deve ser de no mínimo 5 (cinco) minutos, ou
valores maiores a critério do Contratante;

Registrar em seu LOG de históricos todos os acessos realizados, com autenticação de
usuário, data/hora, devendo permitir a recuperação do registro de histórico;

Realizar registro de todas as ocorrências de alarmes/eventos em LOG de históricos
e/ou base de dados contendo informações de data/hora de ocorrência, identificando os
recursos gerenciados;

Assegurar a continuidade da coleta dos dados de gerenciamento em casos de perda de
comunicação entre o SGRS e os elementos gerenciados, de maneira a garantir que não
exista perda de informação no gerenciamento de recursos.

Serviço de operação do Backbone Secundário

Período de Funcionamento Experimental – PFE
O PFE – Período de Funcionamento Experimental é o período de 30 (trinta) dias em
funcionamento ininterrupto após a Aceitação Global.

Durante o PFE o Service Level Agreement – SLA é válido para os enlaces contratados.

A descontinuidade do PFE ocorrerá nas seguintes situações:

Caso ocorra interrupção dos serviços de comunicação do Concentrador, por um
período de tempo que extrapole o permitido no respectivo SLA contratado;

Caso ocorra interrupção dos serviços de comunicação de mais de 5% das conexões
dedicadas contratadas, por um período de tempo que extrapole o permitido no
respectivo SLA contratado

A consequência da descontinuidade do PFE será o reinício do período de 30 (trinta) dias
do PFE, contados a partir da recuperação de todas as anormalidades registradas e
volta do funcionamento normal de todos os serviços.

O reinício do PFE devido à recuperação de problemas registrados durante este período
será permitido até 03 (três) vezes, ou seja, o PFE poderá ser interrompido até 03 (três)
vezes. Ultrapassado este limite serão aplicadas as penalidades previstas neste Termo
de Referência e no Contrato.

Os intervalos para reinício do PFE (em caso de interrupção do período em andamento)
devem ser de no máximo 03 (três) dias, ou seja, a licitante contratada tem até 03 (três)
dias para solucionar os problemas para que seja reiniciado o PFE, e as seguintes regras
devem ser observadas:

Na 1ª interrupção do PFE (interrupção do PFE inicial):

Será considerada em uso a 1ª chance de reinício do PFE;
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A partir do 4º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, passará a ser considerada em
uso a 2ª chance de reinício do PFE (restando então apenas a 3ª chance de reinício);

A partir do 7º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, passará a ser considerada em
uso a 3ª chance de reinício, não restando nenhuma chance de reinício do PFE;

A partir do 10º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, deverão ser aplicadas as
penalidades previstas pelo não cumprimento do PFE;

Na 2ª interrupção do PFE:

Será considerada em uso a 2ª chance de reinício do PFE ou, será considerada em uso a
3ª chance de reinício do PFE, caso a 2ª chance já tenha sido utilizada. Caso não esteja
disponível chance alguma serão aplicadas as penalidades previstas pelo não
cumprimento do PFE;

A partir do 4º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, será considerada em uso a 3ª
chance de reinício do PFE (caso esta chance ainda esteja disponível). Caso esta chance
não esteja disponível serão aplicadas as penalidades previstas pelo não cumprimento
do PFE;

A partir do 7º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, deverão ser aplicadas as
penalidades previstas pelo não cumprimento do PFE;

Na 3ª interrupção do PFE:

Será considerada em uso a 3ª chance de reinício do PFE, caso esta chance ainda esteja
disponível. Caso esta chance não esteja disponível serão aplicadas as penalidades
previstas pelo não cumprimento do PFE;

A partir do 4º dia serão aplicadas as penalidades previstas pelo não cumprimento do
PFE.

Operação do Backbone Secundário durante o PFE – Período de Funcionamento
Experimental

Durante a vigência do PFE – Período de Funcionamento Experimental, que é o período
de 30 (trinta) dias em funcionamento ininterrupto após a Aceitação Global, os seguintes
requisitos relacionados com o Serviço de Operação do Backbone Secundário são
solicitados:

Estabelecer, em conjunto com a equipe técnica do TRE-AL, um Plano de Operação,
Gerenciamento e Suporte do Backbone Secundário, observando as necessidades da
Justiça Eleitoral e as diretrizes de operação de redes da licitante contratada;

Permitir a presença de técnicos da Justiça Eleitoral no ambiente de gerenciamento da
licitante contratada, desde que agendada com antecedência mínima de 15 dias.

Operação do Backbone Secundário após o PFE – Período de Funcionamento
Experimental

Após o PFE – Período de Funcionamento Experimental, os seguintes requisitos
relacionados com o Serviço de Operação do Backbone Secundário são solicitados:

Disponibilizar, obrigatoriamente, 01 (um) técnico na sede do TRE/AL, no período de 03
(três) dias antes de uma eleição, referendo ou plebiscito até 01 (um) dia após esta
eleição (válido para qualquer eleição, referendo ou plebiscito, em qualquer turno), das
08:00hs às 18:30hs, com intervalo de almoço de 1:30hs;

Manter plantão especial no ambiente da licitante contratada, para suporte do Backbone
Secundário durante 24 horas/dia, 7 dias/semana, durante o período de 03 (três) dias
antes de uma eleição até 01 (um) dia após esta eleição (válido para qualquer eleição, em
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qualquer turno). O atendimento feito a partir deste ambiente deve ser via telefone
“0800”;

Atender todas as determinações do Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte do
Backbone Secundário, definido durante o PFE;

Realizar trabalhos de configuração/reconfiguração dos equipamentos fornecidos pela
licitante contratada, de forma a atender ao Plano de Operação, Gerenciamento e
Suporte do Backbone Secundário.

Deverá ser providenciada a substituição do(s) técnico(s) de suporte presentes em cada
TRE, conforme definido no subitem “a)”, se entendido que o profissional: não se adapta
à execução do serviço; ou não possua domínio dos equipamentos e softwares
ofertados; ou possua problemas de qualquer ordem que o impossibilite de executar
suas atividades nos horários estabelecidos.

Serviço de Manutenção do Backbone Secundário

Condições gerais para prestação do serviço de manutenção

As seguintes condições devem ser observadas na prestação do serviço de
manutenção dos enlaces, equipamentos e softwares fornecidos para o Backbone
Secundário:

Os serviços de manutenção devem atender a todos os requisitos especificados no item
“Requisitos do serviço de manutenção” deste Termo de Referência;

Todos os serviços de manutenção dos enlaces fornecidos (Concentrador, conexões
dedicadas) devem ser efetuados desde o início até o final do contrato. São de inteira
responsabilidade da licitante contratada, e devem estar totalmente cobertos pelo
pagamento mensal relativo ao fornecimento de cada um destes enlaces, sem que isso
implique acréscimos nos preços contratados;

O serviço de manutenção dos enlaces fornecidos (Concentrador, conexões dedicadas)
deve garantir o funcionamento correto dos enlaces, e deve garantir a manutenção
adequada dos equipamentos empregados nestes enlaces e que são fornecidos pela
licitante contratada;

Os serviços de manutenção devem cobrir todas as despesas relacionadas com a troca
ou reposição de peças, manutenção de softwares e reparos de instalações, incluindo
as despesas de deslocamento de técnicos, diárias, hospedagem e demais gastos
relacionados com a equipe técnica de manutenção;

Caberá a Justiça Eleitoral arcar com a responsabilidade por danos em insumos
fornecidos pela licitante contratada em virtude de vandalismo, ou acidentes causados
por pessoas que não sejam vinculadas à licitante contratada, devidamente
comprovados mediante documento específico.

Requisitos do serviço de manutenção

O serviço de manutenção deve ser prestado pela licitante contratada, que deve atender
obrigatoriamente as seguintes condições:

Efetuar manutenção preventiva em todos os enlaces e equipamentos, de forma a
identificar possíveis pontos de falha e garantir o perfeito funcionamento de todos estes
enlaces e equipamentos;

Efetuar manutenção corretiva assim que for detectado algum mau funcionamento de
enlaces e equipamentos, ou problemas em instalações feitas, de forma que voltem a
funcionar perfeitamente.

O serviço de manutenção corretiva deve incluir o reparo e a substituição de peças
defeituosas em equipamentos, e reparos nas instalações que apresentarem problemas;
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Realizar o serviço de manutenção no local de instalação do equipamento sempre que
possível. Caso seja necessário remover o equipamento, a licitante contratada deve
providenciar a substituição do equipamento por outro idêntico em perfeito
funcionamento, para então retirar o equipamento com defeito e encaminhá-lo para a
manutenção;

Permitir efetuar a “Abertura de Chamado de Manutenção” junto a “Central de
Atendimento” da licitante contratada por meio de um telefone “0800” para todo o
estado;

A licitante contratada deve ser responsável por todos os técnicos que forem realizar
manutenção dos enlaces em qualquer um dos sites atendidos neste Termo de
Referência;

Prazos:

Iniciar os procedimentos de manutenção de qualquer um dos enlaces fornecidos
(Concentrador, conexões dedicadas) em até 04 (quatro) horas após a notificação do
problema, feito por meio de abertura de chamado;

Durante o procedimento de manutenção do Concentrador e/ou de uma conexão
dedicada será computado o PNF – Período de Não Funcionamento do Enlace;

O PNF será computado em minutos a partir da “abertura do chamado de manutenção”
feito pelo “0800” da licitante contratada;

O término do PNF será computado a partir do aceite da manutenção (fechamento do
chamado) feito por um técnico do local responsável pela abertura do chamado, sendo
necessária a identificação do técnico responsável pelo fechamento do chamado;

O somatório de PNF em minutos (“períodos de não funcionamento do enlace”) durante
um mês, que exceder o tempo de parada permitido neste mesmo período de acordo
com o SLA contratado, será tomado com base de desconto da parcela mensal de
pagamento (do Concentrador ou conexão dedicada que teve seu serviço interrompido)
no mês subseqüente (as regras aplicadas para este desconto estão contidas no item
“Forma de Pagamento” neste Termo de Referência). A consolidação dos “períodos de
não funcionamento do enlace” será feita pelo contratante com base nas informações
obtidas no SGRS e registros próprios de ocorrências;

Períodos normais de operação da rede: realizar e concluir a manutenção dos enlaces,
equipamentos e instalações fornecidos em até 24 (vinte e quatro) horas após a
“abertura do chamado de manutenção”, que deve ser feita via “0800” da licitante
contratada;

Períodos de operação próximos a eleições: durante o período com inicio 15 (quinze)
dias antes da eleição e término 05 (cinco) dias após a eleição (válido para qualquer
eleição, em qualquer turno, que ocorra até o final do contrato), realizar e concluir a
manutenção dos enlaces, equipamentos e instalações do TRE/AL em até 08 (oito) horas
após a “abertura do chamado de manutenção”, que deve ser feita via “0800” da
licitante contratada;

CONFIGURAÇÃO INICIAL ESTIMADA PARA O BACKBONE SECUNDÁRIO

A configuração inicial estimada do Backbone Secundário indica a configuração a ser
considerada para o início do contrato, objeto descrito neste Termo de Referência.

A configuração inicial estimada do Backbone Secundário está detalhada nas planilhas de
preços a serem preenchidas, constantes do item 6.2.2.2.2.1 - “Planilhas de Preço para
obtenção do VT_AL” deste Termo de Referência.

A configuração estimada detalhada nas planilhas de preços a serem preenchidas indica
a configuração estimada para os 12 (doze) meses iniciais de contrato do objeto
descrito neste Termo de Referência.

DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA PELA LICITANTE CLASSIFICADA EM 1º LUGAR
NO PREGÃO
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A documentação a ser apresentada deve ser dividida em:

Documentação #1: Documentos de Habilitação;

Documentação #2: Proposta (Especificações Técnicas e Preços).

Documentação #1: Documentos de Habilitação

A seguinte documentação deve ser fornecida com os demais documentos exigidos
para a participação no certame licitatório:

Declaração de pessoa jurídica de direito público ou privado do país ou do exterior,
atendidas pela licitante, mencionando o bom funcionamento de sua WAN com
transmissão de dados com conexões dedicadas, e SGRS, utilizando técnicas e meios de
transmissão semelhantes às especificações deste Termo de Referência, com
composição de pelo menos 50 (cinquenta) conexões dedicadas entre “Escritórios
Remotos” e seu respectivo “Escritório Sede”.

As WANs consideradas nas declarações fornecidas devem ter sido implementadas nas
Regiões onde a licitante tenha Outorga da ANATEL correspondente ao ITEM 01 deste
Termo de Referência.

A declaração deve conter pelo menos as seguintes informações:

Nome da empresa ou instituição;

Nome e cargo de quem assinou;

Telefone para contato;

Descrição breve da rede;

Bom funcionamento da rede;

Data que entrou em funcionamento.

A licitante deve comprovar capacidade para execução dos serviços que abrangem as
atividades de suporte técnico, apresentando os seguintes documentos:

No caso de licitantes concorrendo individualmente:

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro do estado de Alagoas, ou

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
em nível nacional ou regional, que contemple o estado de Alagoas.

No caso de licitantes concorrendo na forma de consórcio:

A empresa LÍDER do consórcio deve apresentar:

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro do estado de Alagoas, ou

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
em nível nacional ou regional, que contemple o estado de Alagoas.
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As demais empresas integrantes do consórcio devem apresentar:

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro do estado de Alagoas, ou

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
em nível nacional ou regional, que contemple o estado de Alagoas.

Relação dos estabelecimentos (matriz e/ou filiais e/ou pontos de assistência) que a
licitante possui, cada qual apto a prestar os serviços de suporte aos enlaces de dados
solicitados neste Termo de Referência, devendo compreender, no mínimo, um
escritório no estado Alagoas;

Na relação dos estabelecimentos devem ser discriminados o nome, CNPJ, endereço,
telefone e responsável técnico.

Documentação #2: Proposta (Especificações Técnicas e Preços)

A Documentação #2 deverá conter obrigatoriamente o seguinte:

Especificações Técnicas, com:

Descrição dos aspectos técnicos dos produtos e serviços oferecidos;

Planilhas Técnicas, com informações sobre as linhas de comunicação.

Preços, conforme solicitado neste anexo.

Obs.: a Documentação #2, apresentada com Especificações Técnicas que não
atendam os requisitos mínimos especificados neste Termo de Referência, implicará na
desclassificação da licitante.

Especificações Técnicas

As Especificações Técnicas devem ter descrição de todos os itens relacionados com o
atendimento aos requisitos deste Termo de Referência, mencionando detalhes
técnicos. Devem ser fornecidas obrigatoriamente as seguintes informações:

Informações precisas sobre cada um dos enlaces ofertados (nuvem WAN que compõe
o Backbone Secundário, Concentrador, conexões dedicadas), comprovando o
atendimento a todos os requisitos estabelecidos neste Termo de Referência;

Marca e modelo dos Roteadores CPE a serem fornecidos (TRE e Cartórios Eleitorais);

Declaração expressa dirigida ao TRE/AL, especificando que a licitante está obrigada a
atender a um determinado SLA (mínimo de 99,44% para a Concentrador e mínimo de
99,1% para as conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais).

No caso de consórcio, declaração expressa dirigida ao TRE/AL, especificando que cada
uma das empresas participantes do consórcio estão obrigadas a atender ao mesmo
SLA (mínimo de 99,44% para o Concentrador e mínimo de 99,1% para as conexões
dedicadas nos Cartórios Eleitorais).

Preços

A proposta deve conter os preços dos serviços e produtos solicitados neste Termo de
Referência, considerando o seguinte:
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Os preços devem ser apresentados obrigatoriamente conforme as planilhas
constantes do item 6.2.2, sob pena de desclassificação da proposta. As planilhas
indicam onde devem ser preenchidos os preços solicitados;

Toda a avaliação a ser feita com relação a preços será efetuada considerando os
preços com impostos e todos os demais encargos que façam parte do serviço cotado.

Descrição dos preços solicitados

Os seguintes preços são solicitados nas planilhas, sendo que em cada planilha é
indicada a necessidade do preenchimento do preço com todos os impostos:

INSTALAÇÃO:

Vinst_con_TRE: valor do serviço de instalação do Concentrador.

Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários;

Vinst_con_ded: valor do serviço de instalação de cada conexão dedicada de qualquer
PERFIL.

Este valor deve ser igual para todas as conexões dedicadas de qualquer PERFIL
fornecidas em Alagoas.

Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários para a instalação de
cada conexão dedicada;

Vtot_inst_AL: valor total dos serviços de instalação em Alagoas.

Vtot_inst_AL = (Vinst_con_TRE) +
(nº de conexões dedicadas x Vinst_con_ded)

OBS.: não há nenhum custo associado à instalação de conexões comutadas.

ALTERAÇÃO DE PERFIL DE CONEXÕES:

Valt_PERFIL_con_TRE: valor do serviço de alteração de PERFIL da Concentrador.

Este valor deve ser igual para todas as conexões TRE fornecidas em Alagoas.

Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários para a alteração de
PERFIL de cada Concentrador;

Valt_PERFIL_con_ded: valor do serviço de alteração de PERFIL de uma conexão
dedicada.

Este valor deve ser igual para todas as conexões dedicadas fornecidas em Alagoas.

Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários para a alteração de
PERFIL de cada conexão dedicada;

FORNECIMENTO DAS LINHAS:

Vmen_con_TRE_AL_perfil_X: valor mensal relativo ao serviço de fornecimento do
Concentrador Perfil X (1 a 6) em Alagoas;
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Este valor deve ser igual para todas as conexões TRE Perfil X fornecidas em Alagoas;

Este valor deve cobrir o custo para manter a Concentrador Perfil X operacional,
atendendo a todas as características solicitadas;

Vmen_con_ded_AL_perfil_X: valor mensal relativo ao serviço de fornecimento de cada
conexão dedicada Perfil X (1 a 6);
Este valor deve ser igual para todas as conexões dedicadas fornecidas em Alagoas);

Este valor deve cobrir o custo para manter a conexão dedicada operacional, atendendo
a todas as características solicitadas;

Planilhas de Preços a serem apresentadas

Os itens seguintes apresentam as planilhas a serem preenchidas pelas licitantes
obrigatoriamente em atendimento ao ITEM 1.

Planilhas de Preço para obtenção do VT_AL

A planilha de preço a seguir deve ser preenchida para obter o Valor Total dos Serviços
no Backbone Secundário para Alagoas.

As informações a seguir são prestadas no sentido de auxiliar o preenchimento das
Planilhas para obtenção do VT_AL:

A coluna “Serviço” cita o serviço que está sendo discriminado. Cada serviço tem seu
respectivo valor já discriminado em planilhas anteriores.

Por exemplo: o valor Vinst_con_TRE corresponde ao serviço inst_con_TRE da planilha;

A coluna “Quantidade” informa a quantidade estimada do respectivo serviço que será
realizada durante o contrato;

A coluna “Total (R$)” deve ser preenchida com o valor total a ser pago durante o
contrato pelo respectivo serviço;

Por exemplo: Total (R$) para instalação de concentradores é dado por
Total (R$) = Quantidade x Vinst_con_TRE

O valor VTtot_inst_AL é obtido a partir do somatório de todos os valores pagos por
instalações durante o contrato:

VTtot_inst_AL = (quantidade x Vinst_con_TRE)
+ (quantidade x Vinst_con_ded)
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O valor VTalt_PERFIL_AL é obtido a partir do somatório de todos os valores pagos por
alterações de velocidade durante o contrato. A quantidade de alterações é estimada.

VTalt_PERFIL_AL = (quantidade x Valt_PERFIL_con_TRE)
+ (quantidade x Valt_PERFIL_con_ded)

O Vtot_men_con_AL é obtido a partir do somatório do valor de todas as conexões
fornecidas;

O valor VTtot_men_con_AL é obtido a partir de:

VTtot_men_con_AL = 12 X Vtot_men_con_AL na config inicial

O valor total dos serviços do Backbone Secundário:

VT_AL = VTtot_inst_AL
+ VTalt_PERFIL_AL
+ VTtot_men_con_AL

6.2.2.2.2.1. Planilha de Preço para obtenção da estimativa de contratação

A seguir está apresentada a planilha a ser preenchida para obtenção do VT_AL, ou seja,
a estimativa de contratação ao final da migração de todo o backbone secundário.
Ressalta-se que o quantitativo de serviços contratados poderá ser ampliada ou
diminuída, a critério do TRE/AL.

Para efeito de estimativa inicial, o "Anexo I" lista os endereços iniciais de implantação e
seus respectivos perfis.

Todos os endereços listados no "Anexo I" deverão, obrigatoriamente, terem viabilidade
técnica para a instalação.

O Valor Global da Proposta ou VGP será igual ao VT_AL.

PLANILHA VT_AL:
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
Serviço

Quantidade

Total (R$)

inst_con_TRE

1

Valt_PERFIL_con_TRE

1

inst_con_ded

53

Valt_PERFIL_con_ded

10

VTtot_inst_AL =

QUANTIDADE

Valor mensal

estimada

(R$)
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(12 meses)

con_TRE_AL_PERFIL 1

0

con_TRE_AL_PERFIL 2

0

con_TRE_AL_PERFIL 3

0

con_TRE_AL_PERFIL 4

0

con_TRE_AL_PERFIL 5

0

con_TRE_AL_PERFIL 6

1

con_ded_AL_perfil_1

10

con_ded_AL_perfil_2

40

con_ded_AL_perfil_3

0

con_ded_AL_perfil_4

2

con_ded_AL_perfil_5

0

con_ded_AL_perfil_6

1

VTtot_men_con_AL =

VT_AL (VTtot_inst_AL+ VTtot_men_con_AL) =

DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA PELA LICITANTE CONTRATADA

A licitante contratada deverá entregar a documentação abaixo referente aos produtos
fornecidos, de acordo com o cronograma da Tabela 3 contida no item “Cronograma de
Eventos” deste Termo de Referência:

Plano de Gerenciamento do Contrato;

Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário;

Plano de Testes de Aceitação;

Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte do Backbone Secundário.

Deve ser entregue ao Contratante 1 (uma) cópia completa de cada um dos
documentos.

Plano de Gerenciamento do Contrato

Documento fornecendo as informações relevantes para o acompanhamento do
processo de instalação, integração e testes dos produtos contratados,
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acompanhamento da execução dos serviços contratados, equipe técnica alocada no
processo, cronograma detalhado das atividades, descrição dos relatórios/documentos
a serem entregues pela licitante contratada e outras informações de interesse para o
gerenciamento e acompanhamento do contrato.

A licitante contratada submeterá ao Contratante, para revisão e aprovação, o Plano de
Gerenciamento do Contrato contendo também a descrição de todas as atividades
gerenciais relativas ao trabalho contratado, para fins de acompanhamento e controle
pelo Contratante.

Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário

Documento descrevendo o Backbone Secundário a ser implementado, sua arquitetura
detalhada, descrição detalhada de enlaces e equipamentos fornecidos (e demais
características relevantes), em conformidade com a proposta apresentada.

O Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário deve ainda apresentar os
cronogramas de execução das atividades de implantação.

Obs.: caso haja necessidade de substituição de qualquer equipamento ou software
ofertado por ocasião da apresentação do Plano Detalhado de Implantação do Backbone
Secundário, estas modificações devem ser previamente submetidas ao Contratante,
que poderá ou não concordar.

Planos de Testes de Aceitação

A licitante contratada deverá elaborar os seguintes Planos de Testes de Aceitação:

Plano de Testes de Aceitação – Enlaces Backbone Secundário: este plano deverá conter
testes para verificação do atendimento de todos os requisitos descritos neste Termo
de Referência referentes aos enlaces de comunicação do Backbone Secundário
(TRE/AL e Cartórios Eleitorais). O plano deve englobar testes de enlaces e
equipamentos do Backbone Secundário.

Plano de Testes de Aceitação do SGRS: este plano deverá conter testes para verificação
do atendimento de todos os requisitos para o SGRS especificados neste Termo de
Referência.

Plano de Testes de Aceitação Global do Backbone Secundário: este plano deverá conter
testes para verificação do atendimento de todos os requisitos do Backbone Secundário
especificados neste Termo de Referência, de forma a garantir o funcionamento
completo e integrado de todos os enlaces e equipamentos fornecidos, operando de
forma individual e simultânea.

7.3.2 Os planos de testes de aceitação deverão seguir as seguintes recomendações:

Deve haver pelo menos um teste para verificação do atendimento de cada requisito de
funcionalidade dos serviços especificados neste Termo de Referência;

Para cada teste devem ser descritos os procedimentos, ambientes e equipamentos a
serem utilizados e os resultados esperados.

Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte do Backbone Secundário

Este plano deverá conter os procedimentos acordados entre Contratante e licitante
contratada definindo:

Procedimento de operação e gerenciamento do Backbone Secundário a ser adotado
pelo Contratante;

Procedimentos para suporte em primeiro nível por parte das equipes técnicas da
Justiça Eleitoral (TRE/AL e Cartórios Eleitorais) em caso de necessidade de
reconfiguração ou parada para testes e manutenção preventiva solicitados pela licitante
contratada;
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Procedimento de operação, gerenciamento e suporte do Backbone Secundário a ser
adotado pela licitante contratada;

Recomendações e instruções sobre acesso ao Serviço de Gerência de Redes e
Serviços fornecido.

ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

Responsabilidade Técnica

A licitante contratada e o Contratante constituirão, cada parte, uma Equipe Técnica
(com um Responsável Técnico) para o acompanhamento dos trabalhos;

A equipe técnica designada pelo Contratante decidirá sobre as questões técnicas
concernentes as especificações, inspeções, revisões e aceitações do trabalho.

A Contratante nomeará representante responsável pela Gestão do Contrato, bem
como seu substituto legal;

A Contratante nomeará representante responsável pela Fiscalização do Contrato,
devendo este ser servidor da Secretaria de Tecnologia da Informação, bem como seu
substituto legal;

Todas as decisões, instruções ou demandas deverão ser registradas em ata, a serem
assinadas pelos participantes;

A licitante contratada não poderá parar ou suspender o trabalho, no todo ou em parte,
enquanto houver alguma pendência técnica, salvo com ordem expressa em contrário
emitida pelo Contratante. As pendências deverão ser resolvidas com base no contrato
a ser celebrado, que por sua vez se baseia nas especificações deste Termo de
Referência;

A equipe técnica do Contratante poderá solicitar reuniões extraordinárias e relatórios
adicionais à licitante contratada a respeito de qualquer parte dos trabalhos. Os
relatórios adicionais deverão ser entregues à equipe técnica do Contratante no prazo
de 10 dias por meio de correio eletrônico ou outro meio idôneo.

Reuniões de acompanhamento

Serão programadas reuniões (em princípio mensais) de acompanhamento entre a
licitante contratada e a equipe técnica do Contratante, em locais a serem programados
entre as partes;

Antes de cada reunião de acompanhamento, a licitante contratada entregará para o
Contratante as informações sobre o progresso das instalações daquele período, com:
identificação do período, metas previstas, metas cumpridas, estado atual, pendências,
alterações e justificativas;

Adicionalmente, a equipe técnica do Contratante poderá solicitar reuniões e
informações adicionais a licitante contratada a respeito de qualquer parte do trabalho
que julgue necessário. As informações adicionais deverão ser prontamente preparadas
pela licitante contratada e enviadas à equipe técnica do Contratante através de facsímile, e-mail ou outro meio mais propício.

Inspeções

Quando necessário, a licitante contratada deverá assegurar à equipe técnica do
Contratante o livre acesso as suas instalações, bem como nas de suas subcontratadas (caso existam), para o acompanhamento de todos os trabalhos e
atividades relativas ao fornecimento dos produtos contratados.
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ACEITAÇÃO

A aceitação dos serviços contratados será realizada em etapas. A licitante contratada
deverá preparar e fornecer previamente os Planos de Testes de Aceitação, que serão
submetidos ao Contratante para fins de análise e aprovação.

A licitante contratada deverá também fornecer todos os meios e recursos, necessários
para a realização dos processos de aceitação dos serviços contratados.

As etapas de aceitação serão:

Aceitação dos Enlaces;
Aceitação Global;
Aceitação Final.

As aceitações serão formalizadas através de Relatórios de Testes de Aceitação
(emitidos com base nos Planos de Testes de Aceitação) devidamente assinados pelos
executores dos testes. A licitante contratada elaborará um modelo de Relatório de
Testes que deverá ser aprovado pelo Contratante antes de seu uso.

Aceitação dos Enlaces do Backbone Secundário (Concentrador, conexões dedicadas)

Estas aceitações seguirão os Planos de Testes de Aceitação dos Enlaces do Backbone
Secundário, e serão realizadas de acordo com o cronograma elaborado pela licitante
contratada. A execução dos testes será de responsabilidade da licitante contratada
com acompanhamento pelos técnicos do Contratante. A licitante contratada deverá
fornecer equipamentos, documentação e outras facilidades adicionais necessárias para
a realização dos testes.

Aceitação Global

9.2.1. A Aceitação Global seguirá o Plano de Testes de Aceitação Global. A execução
dos testes será de responsabilidade da licitante contratada com acompanhamento
pelos técnicos do Contratante.

9.2.2. Esta aceitação ocorrerá somente após a Aceitação dos Enlaces do Backbone
Secundário.

9.2.3. A licitante contratada deverá fornecer equipamentos, documentação e outras
facilidades adicionais necessárias para a realização dos testes.

Aceitação Final

9.3.1. Esta aceitação será considerada realizada após o Período de Funcionamento
Experimental – PFE, que é o período de 30 (trinta) dias em funcionamento ininterrupto
após a Aceitação Global, e após a eliminação de todas as pendências.

9.3.2. A condição para Aceitação Final é que todos os serviços fornecidos para o
Backbone Secundário funcionem de forma ininterrupta durante 30 (trinta) dias,
conforme determina o PFE.

9.3.3. As condições para cumprimento do PFE estão descritas no item “Período de
Funcionamento experimental – PFE” deste Termo de Referência.

CRONOGRAMA DE EVENTOS

A licitante contratada deverá cumprir obrigatoriamente os principais eventos e prazos
descritos na Tabela 3, que mostra o cronograma dos principais eventos deste edital.
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TABELA 3:
DATA

Dia D

D+8
dias

D + 15
dias

EVENTO

Assinatura do Contrato entre o TRE/AL e a
licitante vencedora (adjudicatária)

Entrega do Plano de Gerenciamento do
Contrato
Entrega do Plano Detalhado de Implantação
do Backbone Secundário

Aprovação do Plano de Gerenciamento do
Contrato
Aprovação do Plano Detalhado de
Implantação do Backbone Secundário

RESPONSÁVEL

Licitante
contratada /
TRE/AL

Licitante
contratada

TRE/AL

Entrega dos Planos de Teste de Aceitação
Plano de Testes de Aceitação - Enlaces
do Backbone Secundário
D + 18
dias

Plano de Testes de Aceitação do SGRS

Licitante
contratada

Plano de Testes de Aceitação Global do
Backbone Secundário
Modelos de Relatório de Teste

D + 20
dias

Aprovação dos Planos de Testes de
Aceitação

TRE/AL

Conclusão de instalação do 1º Grupo,
formado por:
Conexões TREs (todas);
D + 30
dias

3% das conexões dedicadas no estado,
Licitante
sendo que estas conexões devem ser
contratada
escolhidas em comum acordo entre licitante
contratada e o TRE contratante;
SGRS – Sistema de Gerência de Rede e
Serviços.

D + 35
dias

Conclusão da Aceitação do 1º Grupo

Licitante
contratada /
TRE/AL

Conclusão da instalação do 2º Grupo,
formado por:
D + 45
dias

D + 50
dias

Licitante
22% das conexões dedicadas no estado,
contratada
sendo que estas conexões devem ser
escolhidas em comum acordo entre licitante
contratada e o TRE contratante

Conclusão da Aceitação do 2º Grupo

Licitante
contratada /
TRE/AL

Conclusão da instalação do 3º Grupo,
formado por:
D + 60
dias

D + 65
dias

Licitante
25% das conexões dedicadas no estado,
contratada
sendo que estas conexões devem ser
escolhidas em comum acordo entre licitante
contratada e o TRE contratante

Conclusão da Aceitação do 3º Grupo

Licitante
contratada /
TRE/AL
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Conclusão da instalação do 4º Grupo,
formado por:
D + 90
dias

D + 95
dias

Licitante
25% das conexões dedicadas no estado,
contratada
sendo que estas conexões devem ser
escolhidas em comum acordo entre licitante
contratada e o TRE contratante

Conclusão da Aceitação do 4º Grupo

Licitante
contratada /
TRE/AL

Conclusão da instalação do 5º Grupo,
formado por:
D + 110
dias

Licitante
25% das conexões dedicadas no estado,
contratada
sendo que estas conexões devem ser
escolhidas em comum acordo entre licitante
contratada e o TRE contratante

Licitante
contratada /

D + 115
dias

Conclusão da Aceitação do 5º Grupo

D + 130
dias

Conclusão da Aceitação Global (início do
PFE no estado)

D+
135 dias

Entrega do Plano de Operação,
Gerenciamento e Suporte

D + 150
dias

Conclusão da Aceitação Final (fim do PFE no
TRE/AL
estado)

TRE/AL

Licitante
contratada /
TRE/AL

Licitante
contratada

Obs.: Antecipação de Eventos

Em caso de antecipação de eventos constantes da Tabela 3, os eventos subsequentes
diretamente relacionados com o evento antecipado poderão ser igualmente
antecipados;

O percentual de conexões dedicadas instaladas em cada grupo pode ser alterado
desde que se esteja adiantando estas instalações. Caso se adiante estas instalações os
grupos subsequentes poderão ter um percentual menor.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento dos serviços na fase de implantação do Backbone Secundário será feito
em parcelas, conforme o cronograma da Tabela 4, liberadas de acordo com a
execução e entrega. Deve ser observado que o Contratante requer um prazo máximo
de 10 (dez) dias para atestar e operacionalizar o pagamento após cada comprovação
de execução e entrega de serviços;

O pagamento dos serviços a serem prestados durante o prazo contratual será feito em
parcelas mensais, conforme mostrado na Tabela 5. Deve ser observado que o
Contratante requer um prazo máximo de 10 (dez) dias para atestar e operacionalizar o
pagamento após cada comprovação de execução e entrega de serviços.

Obs.: O serviço de mudança de local de instalação de enlaces (Obrigação Acessória)
somente será efetuado se e quando necessário e efetivamente prestado, mediante
solicitação do TRE/AL.
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Pagamento dos serviços na fase de implantação do Backbone Secundário

A Tabela 4 mostra as parcelas de pagamentos conforme o evento condicionante.

TABELA 4:
PARCELA

Valor

EVENTO CONDICIONANTE

70% (∑ Vinst_con_TRE) +
a)

70% (∑ Vinst_con_ded do 1º
Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 1º
Grupo

b)

70% (∑ Vinst_con_ded do 2º
Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 2º
Grupo

c)

70% (∑ Vinst_con_ded do 3º
Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 3º
Grupo

d)

70% (∑ Vinst_con_ded do 4º
Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 4º
Grupo

e)

70% (∑ Vinst_con_ded do 5º
Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 5º
Grupo

f)

10% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Global

g)

20% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Final

Pagamento feito em parcelas mensais dos serviços a serem prestados durante o prazo
contratual

A Tabela 5 mostra as condições para os pagamentos mensais de serviços.

TABELA 5:
Valor

Início / Período / Evento Condicionante

Vmen_con_TRE_AL

início : imediato a partir da Aceitação do 1º
Grupo
período : até o final do contrato
evento condicionante: apresentação da
“fatura” relativa aos serviços executados até o
5º dia útil do mês subseqüente

início : imediato para todas as conexões
dedicadas instaladas em um determinado
Grupo, a partir da Aceitação deste Grupo
Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL período : até o final do contrato
evento condicionante: apresentação da
“fatura” relativa aos serviços executados até o
5º dia útil do mês subseqüente

Desconto a ser aplicado pelo não cumprimento do SLA (Service Level Agreement) ou
NMS (Nível Mínimo de Serviço) contratado para conexões TRE e conexões dedicadas

O SLA não estará cumprido caso o somatório de tempos de parada do respectivo
enlace do Backbone Secundário exceda o tempo permitido de parada Tpermparada,
que é obtido por:
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Concentrador:

Tpermparada_con_TRE = Ttotal_disp_con_TRE x (1 – 0,9944)

onde:

Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma Concentrador no
respectivo mês

0,9944 equivale ao SLA de 99,44%

Conexões Dedicadas:

Tpermparada_con_ded = Ttotal_disp_con_ded x (1 – 0,991)

onde:

Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão
dedicada no respectivo mês

0,991 equivale ao SLA de 99,1%

Em caso de não cumprimento do SLA (acordo de nível de serviço) contratado, a
licitante contratada se obrigará a conceder um desconto na parcela subseqüente (do
mês seguinte) de pagamento mensal, observando a seguinte regra:

Concentrador:

Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_TRE_AL / Ttotal_disp_con_TRE) x
(2 x ( PNF – Tpermparada_con_TRE))

onde:

Vmen_con_TRE_AL = Valor mensal pago pela Concentrador
Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma Concentrador no
respectivo mês
PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em minutos
Tpermparada_con_TRE = tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado

Conexões Dedicadas:

Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL / Ttotal_disp_con_ded) x
(2 x ( PNF – Tpermparada_con_ded))
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onde:

Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL = Valor mensal pago pela respectiva conexão dedicada
Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão
dedicada no respectivo mês
PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em minutos
Tpermparada_con_ded = tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado

Ou seja, o desconto na parcela subseqüente será proporcional a 2 (duas) vezes o
somatório dos PNF, descontado o tempo de parada permitido de acordo com o SLA
contratado.

Obs. 1: o PNF – Período de não funcionamento da conexão é o tempo decorrido entre
a “abertura de chamado técnico” e a solução do problema, atestada pela equipe técnica
da Justiça Eleitoral.

Obs. 2: serão excluídas dos cálculos de PNF as paradas programadas pela equipe
técnica da Justiça Eleitoral em conjunto com a licitante contratada.

PENALIDADES

Em caso de não cumprimento de qualquer especificação contida neste documento e
não cumprimento com relação ao cronograma, serão aplicadas as penalidades
previstas no edital e no contrato. As principais infrações que ocasionam penalidades
estão descritos na Tabela 6 a seguir.

TABELA 6:

Para efeito de aplicação de advertência e multa, às infrações são atribuídos graus,
conforme as tabelas a seguir:
Grau Correspondência

1

Advertência

2

Multa de 0,2% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor
global do contrato, até o máximo de 2,5% do contrato por ocorrência.

3

Multa de 0,4% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor
global do contrato, até o máximo de 7,5% do contrato por ocorrência.

4

Multa de 0,8% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor
global do contrato, até o máximo de 15% do contrato por ocorrência.

5

Multa de 1,6% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor
global do contrato, até o máximo de 30% do contrato por ocorrência.

Item

Descrição

Grau

1

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexo
não previstos nesta tabela de penalidades, por item e por
ocorrência

1

2

Atrasar na entrega de qualquer serviço não previsto nesta tabela de
penalidades

1

3

Deixar de cumprir determinação formal ou instrução do
fiscalizador, por ocorrência

2
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4

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos
não previstos nesta tabela de penalidades, após reincidência
formalmente notificada pelo fiscalizador, por item e por ocorrência

2

5

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 1º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

2

6

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 2º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

2

7

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 3º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

8

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 4º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

9

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão da Aceitação Global,
considerando o prazo definido no cronograma de eventos deste
documento

2

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão do PFE, consideradas
10 as exigências especificadas para cumprimento deste Período de
Funcionamento Experimental neste documento

2

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de
11 endereço ou velocidade de conexão dedicada, por item por
ocorrência

2

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de
12 endereço ou velocidade de um Concentrador, por item por
ocorrência

3

13 Problemas de não funcionamento de um Concentrador

3

14 Problemas de não funcionamento de uma conexão TRE

3

15 Problemas de não funcionamento de todas conexões TRE

3

16 Problemas de não funcionamento de uma conexão dedicada

3

17 Problemas de não funcionamento de cinco ou mais conexões

3

Não prestação do Serviço de Manutenção de acordo com as
características especificadas neste documento

3

Não atendimento ao SLA contratado durante 3 (três) meses
19 seguidos (em qualquer tempo) para qualquer dos enlaces
(conexões TREs e conexões dedicadas)

3

18

20

Não atendimento ao SLA contratado durante 2 períodos de 2 (dois)
meses seguidos em um ano (contagem de cada ano a partir da
Aceitação Global) para qualquer dos enlaces (conexões TREs e
conexões dedicadas)

3

21

Não atendimento ao SLA contratado durante 4 períodos de 1 (um)
mês em um ano (contagem de cada ano a partir da Aceitação
Global) para qualquer dos enlaces (conexões TREs e conexões
dedicadas)

3

22

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso
fortuito, os serviços contratuais, por dia de ocorrência

4

23

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico,
lesão corporal ou consequências letais

5
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O atendimento para a resolução de problemas nos circuitos obedecerá aos prazos
abaixo:
Severidade ALTA: Esse nível de severidade é aplicado quando há a indisponibilidade no
uso do serviço. Prazo para atendimento inicial: 06 (seis) horas, contadas a partir do
registro da ocorrência. Prazo de Solução Definitiva de 24 (quatro) horas;
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 para atendimento inicial: 12 (doze) horas, contadas a partir do registro da
ocorrência. Prazo de Solução Definitiva de 48 (quarenta e oito) horas.
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
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, dentro dos limites temporais estabelecidos inicialmente;
Será considerado para efeitos do nível 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;
A CONTRATADA estará sujeita, garantida prévia defesa e sem prejuízo da possibilidade
de rescisão do contrato, a penalidades e/ou multas;
As multas poderão ser aplicadas cumulativamente, a critério do TRE-AL e em função do
não cumprimento do Acordo de Nível de Serviço, conforme a severidade apresentada;
A contagem do prazo de solução definitiva de cada chamado será a partir da abertura
do chamado na Central de Atendimento disponibilizada pela CONTRATADA, até o
momento da comunicação da solução definitiva do problema e aceite pela equipe
técnica do TRE-AL;
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 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;
Em Véspera e dia da Eleição, considerados os turnos de eleições oficiais individualmente
e eleições suplementares, com a comunicação formal nesta última hipótese, deverá
haver técnico de emergência nas dependências do TRE, com capacitação referente aos
equipamentos instalados no ponto concentrador e nos cartórios/escritórios remotos e
com os demais contatos necessários, sendo o prazo de solução definitiva para
severidade ALTA contada a partir do registro da ocorrência de 08 horas na véspera e
de 120 minutos no dia da Eleição;
Não cumprimento do prazo de solução na véspera e dia da eleição enseja em multa de
5% do valor global do contrato, acréscimo de 0,5% de multa a cada 60 minutos de
atraso suplementar até o máximo de 15%, salvo força maior devidamente comprovada.

Observações importantes:

A verificação do cumprimento dos prazos de fornecimento dos produtos e serviços
que compõem o Backbone Secundário, para efeito de aplicação das penalidades
previstas, será feita tomando-se por base o Cronograma de Eventos definido neste
Termo de Referência;

A verificação do cumprimento do SLA definido neste Termo de Referência será feita
com base nos chamados de manutenção registrados junto ao SGRS fornecido e com
base nos registros de ocorrências efetuados pelo Contratante. Deve ser considerado
que:

O PNF – Período de Não Funcionamento do Enlace será computado em minutos a partir
da “abertura do chamado de manutenção” feito pelo “0800” da licitante contratada;

O término do PNF será computado a partir do aceite da manutenção (fechamento do
chamado) obrigatoriamente feito por um técnico do local responsável pela abertura do
chamado, sendo necessária a identificação deste técnico responsável pelo fechamento
do chamado;

O somatório de PNF em minutos (“períodos de não funcionamento do enlace”) será o
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tempo considerado como base para avaliar o cumprimento do SLA, e será tomado
como base para a aplicação de todas as penalidades previstas neste documento devido
ao não cumprimento deste requisito;

O não atendimento do SLA, e consequente redução do valor a ser faturado, não inibe a
aplicação das penalidades previstas em contrato;

O não cumprimento de qualquer exigência definida neste Termo de Referência que
implique em aplicação de penalidades conforme o previsto no edital, no capítulo
referente a “SANÇÕES ADMINISTRATIVAS”, será notificado à licitante contratada por
meio de mensagem emitida pelo Gestor do Contrato designado pelo Contratante, com
cópia para a Secretaria de Tecnologia da Informação/(órgão) Contratante, Secretaria de
Administração/(órgão) Contratante e Diretoria da Contratada.

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem a todos os requisitos deste
Termo de Referência.

Será considerada vencedora do certame a licitante que apresentar a proposta com
menor “Valor Global da Proposta – VGP”.

CÓDIGO DO SIASG

O código SIASG para todos os itens referentes a presente licitação é: 19615

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes
papéis e responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):
1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por
representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação
da necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os
objetivos sejam alcançados;
2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução
contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato
responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos
do Art. 67, da Lei nº 8.666/93.
3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.
Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):
1. Os enlaces deverão ser entregues nos endereços declinados e do TRE/AL, nos
quantitativos indicados no pedido de fornecimento;
2. Os serviços e eventuais equipamentos devem obedecer o detalhamento técnico
feito e terá seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;
3. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;
4. Os equipamentos deverão ser não recondicionados ou outros problemas e, ainda,
serem entregues em pleno estado de funcionamento;
5. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações
técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;
6. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários
para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros,
os quais só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este
item se aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições;
7. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros,
bem como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso
constitua motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato
não implique danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios,
hipótese que deverá ser devidamente comprovada;
8. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto
aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.
Recebimento do Objeto:
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1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será
emitido se os serviços e os equipamentos estiverem de acordo com as
especificações técnicas;
2. Após a entrega, os serviços e equipamentos serão submetidos à avaliação e
homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal;
3. O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações
e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:
a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo,
10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos
recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais
equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar
a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos e contados de cada lote de equipamentos.
4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e
disponível no sítio do fabricante.
5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento
dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e
assinar o Termo de Recebimento Definitivo.
Instrumentos Formais
Serviço(s) (Art. 18, § 3º, III, a, 3):

de

Solicitação

do(s)

Bens

e/ou

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos
serviços pertencentes ao escopo desta contratação.
Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)
1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor,
por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da
Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais
de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos:
a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS;
do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.
Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):
1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto
se refere ao fornecimento de serviços de conexão de dados.
Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):
1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento
de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas
em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e
ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;
b. Multa de:
i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Fatura, no caso de atraso
injustificado na entrega dos serviços, limitada a incidência a 20 (vinte)
dias corridos;
1. No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Fatura; e
2. No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 20%
sobre o valor da Fatura, no caso de inexecução total da obrigação,
podendo haver, ainda, o cancelamento do Contrato;
ii. 0,5% por dia, sobre o valor do serviço,
no caso de atraso injustificado na solução do chamado, limitada a incidência 30
(trinta) dias corridos;
1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado por prazo superior
a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de
1% sobre o valor da Fatura; e
2. A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por
Fatura e aplicada somente uma única vez a cada mês,
independente da quantidade de chamados sem solução.
iii. 10% sobre o valor constante da Fatura, no caso de inexecução parcial
da obrigação assumida;
iv. 20% sobre o valor da Fatura, no caso de inexecução total da obrigação,
podendo haver, ainda, o cancelamento do Contrato;
v. 10% sobre o valor global estimado do Contrato, na hipótese de recusa
em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar o Contrato.
c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do

Termo de Referência - TIC 6 (0507899)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 234

2.
3.
4.
5.

SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades
legais; e
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução do chamado poderá resultar no cancelamento do Contrato.
As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;
Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
Rede do tipo estrela com ponto central no prédio do TRE/AL;
Rede privada;
Velocidade mínima para cartórios 1 Mbps, sendo, regra geral, de no mínimo 2
Mbps.
Maior nível de detalhamento será objeto do Projeto Básico da Contratação.
5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação
(Art. 18, § 3º, III, V)
Não aplicável
Maceió, 26 de fevereiro de 2019.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 26/02/2019, às 16:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0507899 e o código CRC 402F52B1.
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De:

"Daniel Souto" <danielsouto@tre-al.jus.br>

Para:

"Ana Paula Gomes Silva" <anasilva@tre-al.jus.br>

CC:

seic@tre-al.jus.br, segi@tre-al.jus.br

Data:

26/02/2019 04:21 PM

Assunto:

[seic] Backbone Secundário - Revisão 20190226

Prezada Ana Paula,
Segue versão atualização do Termo de Referência para pesquisa de preços.
Esclareço que a alteração realizada foi apenas de retirada de expressões questionadas por Empresas, sem
prejuízo para as eventuais cotações já apresentadas.
Cordialmente.
Daniel Macêdo
Coordenador de Infraestrutura
TRE/AL
Fone: (82) 2122-7740
e-mail: danielsouto@tre-al.jus.br
As informações existentes nesta mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo
protegido por Lei e pela Política de Segurança da Informação da Justiça Eleitoral (Res. TSE nº 23.501, de
19.12.2016).
Caso não seja o destinatário, saiba que a leitura, a retransmissão, a distribuição, a divulgação ou cópia são
proibidas.
Favor apagar as informações e notificar o remetente.
O uso impróprio será tratado conforme as normas de segurança da Justiça Eleitoral e a legislação em vigor.
From: "Ana Paula Gomes Silva" <anasilva@tre-al.jus.br>
To: "Daniel Souto" <danielsouto@tre-al.jus.br>
Date: Tue, 12 Feb 2019 16:02:06 -0300
Subject: Re: [seic] Backbone Secundário
Prezado Daniel,
Boa tarde,
Obrigada.

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7794/7711/7712

From: "Daniel Souto" <danielsouto@tre-al.jus.br>
To: seic@tre-al.jus.br
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Date: Tue, 12 Feb 2019 15:52:29 -0300
Subject: [seic] Backbone Secundário
Prezados da SEIC,
Conforme solicitação por telefone, segue Termo de Referência resumido para o Backbone Secundário e novo
layout de endereços de ativação retificado, com a finalidade de facilitação da pesquisa de preços.
Cordialmente.
Daniel Macêdo
Coordenador de Infraestrutura
TRE/AL
Fone: (82) 2122-7740
e-mail: danielsouto@tre-al.jus.br
As informações existentes nesta mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo
protegido por Lei e pela Política de Segurança da Informação da Justiça Eleitoral (Res. TSE nº 23.501, de
19.12.2016).
Caso não seja o destinatário, saiba que a leitura, a retransmissão, a distribuição, a divulgação ou cópia são
proibidas.
Favor apagar as informações e notificar o remetente.
O uso impróprio será tratado conforme as normas de segurança da Justiça Eleitoral e a legislação em vigor.
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Resumo:
Rede do tipo estrela com ponto central no prédio do TRE/AL;
Rede privada;
Velocidade mínima para cartórios 1 Mbps, sendo, regra geral, de no mínimo 2 Mbps.
Maior nível de detalhamento será objeto do Projeto Básico da Contratação.
1 .OBJETIVO

1.1 .Contratação de serviços de telecomunicações para prover a comunicação de dados entre a sede
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça
Eleitoral, localizados em todo o estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de enlaces de
comunicação, fornecimento dos insumos necessários para o funcionamento correto destes enlaces, e
serviço de implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme especificações
contidas neste Termo de Referência.

Considera-se o “Backbone Secundário” de comunicação de dados o conjunto de enlaces de
comunicação de dados que compreende a conexão entre os Cartórios Eleitorais, escritórios remotos
da Justiça Eleitoral em Alagoas e a rede da Justiça Eleitoral em Alagoas.

A licitante contratada deverá prover os serviços de telecomunicações de dados entre os Cartórios
Eleitorais em Alagoas, escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas e o Prédio Sede do TRE/
AL, conforme explicitado no item 4 deste Termo de Referência.

As exigências e especificações destinadas aos cartórios eleitorais, para fins de facilitação de leitura,
são automaticamente aplicáveis aos escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas, nos demais
itens do presente Termo de Referência.

A listagem incluindo todos os locais de instalação e seus respectivos perfis, está disponibilizada no
Anexo I.

O Contrato gerado terá validade de 30 (trinta) meses, prorrogável de acordo com a legislação
vigente e a critério da Administração do Tribunal.

Fornecimento de todos os serviços solicitados neste Termo de Referência para comunicação entre os
Cartórios Eleitorais e o TRE/AL, localizados no Estado de Alagoas.

A estimativa do volume de serviços a serem contratados durante o prazo de validade e todas as
demais condições de prestação dos serviços indicados estão contidas neste Termo de Referência.
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A prestação dos serviços descritos deverá ser considerada em um contrato com vigência de 30
(trinta) meses, podendo ser prorrogado nos termos da Lei, considerando o bom andamento da
execução dos serviços contratados.

O fornecimento dos serviços pode ser atendido por empresas licitantes individualmente, ou
empresas licitantes associadas na forma de consórcio.

No caso de formação de consórcio, para atendimento aos requisitos deste Termo de Referência,
deve ser apresentada uma das empresas como “Líder” (Responsável) do consórcio, deve ser
descrita, na proposta a ser apresentada, a responsabilidade de cada uma das empresas consorciadas,
e devem ser observadas todas as demais regras e restrições constantes da Lei 8.666/93 (Artigo 33).
A empresa “Líder” do consórcio deverá responder ao contratante diretamente por todos os serviços
que venham a ser contratados.

A empresa “Líder” não pode deixar o consórcio, sob pena de encerramento do contrato. Caso
qualquer uma das demais empresas integrantes do consórcio deixe o consórcio, os trabalhos
executados por esta empresa devem ser executados pelas demais empresas integrantes do consórcio,
sem prejuízo do andamento dos serviços. Toda a documentação apresentada pela empresa que
eventualmente deixar o consórcio deverá ser apresentada pelas demais que se responsabilizarem
pela execução do serviço atribuído a esta empresa, de forma a comprovar o atendimento aos
requisitos do edital.

Em hipótese alguma haverá fracionamento de pagamento dos serviços prestados para as empresas
consorciadas. Desta forma, o pagamento será realizado de forma integral à empresa Líder do
Consórcio.

No caso de licitantes concorrendo individualmente, é obrigatória a apresentação de:

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia dentro do
estado de Alagoas, ou

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia dentro da
Região I do Plano Geral de Outorgas da ANATEL, ou

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia em nível
nacional.
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O Backbone Secundário especificado neste Termo de Referência deverá substituir o backbone atual
de ligação entre os Cartórios Eleitorais e o Prédio Sede do TRE/AL, implementado por meio do
Contrato TRE/AL nº 51/2009 e substituído oportunamente pelo Contrato TRE/AL nº 40/2014. À
medida que os enlaces forem ativados no Backbone Secundário especificado neste Termo de
Referência, os enlaces integrantes do Contrato TRE/AL nº 40/2014 serão desativados, garantindo o
funcionamento contínuo das conexões entre os Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e o Prédio
Sede do TRE/AL.

2 .REQUISITOS GERAIS OBRIGATÓRIOS DO BACKBONE SECUNDÁRIO DE
COMUNICAÇÃO DE DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL DE ALAGOAS

O Backbone Secundário de comunicação de dados da Justiça Eleitoral de Alagoas é formado por
enlaces de comunicação entre Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e o Prédio Sede do TRE/AL.

Os requisitos gerais aqui apresentados devem ser observados para o Backbone Secundário, e que
devem ser atendidos obrigatoriamente por todas as licitantes nas propostas a serem apresentadas;

Permitir a comunicação entre Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e prédio Sede do TRE/AL
fornecendo os seguintes tipos de conexão em cada Cartório Eleitoral:

Conexão dedicada: modalidade de conexão que fica ativa 24 horas/dia, 7 dias/semana, garantindo
que o Cartório Eleitoral fique conectado com o TRE/AL todo o tempo, ou seja, não há
procedimento de desconexão;

Fornecer para o prédio sede do TRE/AL, no mínimo, um enlace para recebimento/transmissão dos
dados de/para os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos, denominado “Concentrador”. Por meio
do qual deverão ser encaminhados os dados de/para as conexões dedicadas dos Cartórios Eleitorais
e escritórios remotos;

Fornecer os meios de comunicação necessários para implementar a conexão entre os Cartórios
Eleitorais, escritórios remotos e o TRE/AL, conforme especificado neste Termo de Referência;
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Executar todos os serviços de instalação, comissionamento, integração, testes de funcionamento e
operação de todos os enlaces em atendimento ao especificado neste Termo de Referência. O horário
para execução destes serviços deve ser acordado entre o contratante e a licitante contratada;

A passagem de fiação interna (ligação entre o quadro de “distribuição geral” – DG e a sala que
acomoda os equipamentos) no caso do TRE é de responsabilidade da respectiva licitante contratada,
que deve utilizar a infraestrutura de cabeamento disponível no Prédio Sede do TRE/AL (calhas,
dutos, eletrocalhas);

A passagem de fiação interna nos Cartórios Eleitorais, sempre que necessário, é de responsabilidade
da contratada;

Executar todos os serviços de operação dos enlaces fornecidos em atendimento ao especificado
neste Termo de Referência;

Fornecer para todos os enlaces de comunicação os insumos necessários para seu funcionamento
correto, conforme especificação detalhada de cada enlace;

Executar os serviços de manutenção de todos os enlaces fornecidos de acordo com o especificado
neste Termo de Referência;

Executar os serviços de manutenção de todos os produtos fornecidos para o correto funcionamento
dos enlaces, de acordo com o especificado neste Termo de Referência;

Atender a todos os requisitos de fornecimento de serviços especificados considerando que o
Backbone Secundário de comunicação de dados da Justiça Eleitoral em Alagoas vai ser implantado:

Nos Cartórios Eleitorais e escritórios remotos, com abrangência em todos municípios do estado de
Alagoas;

No prédio sede do TRE/AL.

3 .REQUISITOS OPERACIONAIS DO BACKBONE SECUNDÁRIO DE COMUNICAÇÃO DE
DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL EM ALAGOAS
O Backbone Secundário de comunicação de dados da Justiça Eleitoral em Alagoas deve atender aos
seguintes requisitos de operação inicial:
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Implementação do Backbone Secundário considerando os perfis de Concentrador e conexões
dedicadas dos Cartórios Eleitorais e escritórios remotos, conforme planilhas constantes deste Termo
de Referência;

Implementação das conexões dedicadas entre Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e o TRE/AL
inicialmente nas seguintes condições:

Possibilidade de transportar, diferenciar e marcar as seguintes classes de serviço:

Tempo real – videoconferência;

Tempo real – voz sobre IP, dados de aplicações prioritárias e dados não prioritários (implementação
de CoS – Class of Service e Qos – Quality of Service);

Entrega dos enlaces que compõem as conexões dedicadas devidamente interconectados e
interoperando com a rede local do TRE/AL;

Permitir chamadas originadas de linhas telefônicas convencionais ou celulares, de acordo com a
determinação do TRE/AL (o uso de chamadas via celular pode ser autorizado ou não em
determinados períodos);

Funcionamento de todos os equipamentos e acessórios instalados nos Cartórios Eleitorais,
escritórios remotos e no Prédio Sede do TRE/AL sem a necessidade de operadores locais;

Garantia de que o circuito Concentrador tenham SLA (Service Level Agreement) ou NMS (Nível
Mínimo de Serviço) estabelecido de 99,4% de disponibilidade mínima, a ser medida mensalmente.
Todos os produtos e serviços fornecidos para implementação deste circuito devem ter qualidade e
disponibilidade que não comprometam este índice;

Garantia de que todos os canais de comunicação do tipo conexão dedicada nos Cartórios Eleitorais
tenham SLA (Service Level Agreement) ou NMS (Nível Mínimo de Serviço) estabelecido de 99,1%
de disponibilidade mínima, a ser medida mensalmente. Todos os produtos e serviços fornecidos
para implementação das “conexões dedicadas” nos Cartórios Eleitorais devem ter qualidade e
disponibilidade que não comprometam este índice.
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Todos os endereços de instalação de instalação listados no "Anexo I" deverão ter total viabilidade
técnica, para as respectivas velocidades especificadas;

Em caso de mudança de endereço de qualquer dos sites integrantes do Backbone Secundário
(Cartórios Eleitorais ou Prédo Sede do TRE/AL), um novo enlace será solicitado para o novo
endereço. Os enlaces instalados nos locais atuais serão desativados assim que o(s) enlace(s) for(em)
instalado no novo local (instalação de novo circuito com efeito de alteração de endereço).

4 .ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E PRODUTOS DE RESPONSABILIDADE DA
LICITANTE CONTRATADA

Os serviços e produtos especificados têm por objetivo constituir a rede de comunicação de dados
entre Cartórios Eleitorais e o Prédio Sede do TRE/AL, denominada Backbone Secundário,
conforme a topologia mostrada na Figura 1.

Figura 1: Topologia do Backbone Secundário

Meios de comunicação (Enlaces de Comunicação)

Características da nuvem WAN que compõe o Backbone Secundário

Entende-se por nuvem WAN que compõe o “Backbone Secundário” o meio compreendido desde o
POP (Point of Presence) de entrada/saída dos dados até o POP de saída/entrada dos dados, aos quais
estão conectados os Roteadores CPE (Customer Premisse Equipment) colocados à disposição nos
sites da Justiça Eleitoral em Alagoas (TRE e Cartórios Eleitorais), conforme ilustra a Figura 2.

Figura 2: Nuvem WAN que compõe o Backbone Secundário
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A comutação de dados na nuvem WAN que compõe o Backbone Secundário deve atender aos
seguintes requisitos obrigatoriamente:

Garantir o roteamento das conexões dedicadas dos Cartórios Eleitorais para a Concentrador
utilizando protocolo MPLS – Multiprotocol Label Switching;

Operar em conformidade com, no mínimo, as seguintes RFCs:

RFC 2474: “Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the IPv4 and IPv6
Headers”;

RFC 2475: “An Architecture for Differentiated Services”;

RFC 2597: “Assured Forwarding PHB Group”;

RFC 2598: “An Expedited Forwarding PHB”;

RFC 2983: “Differentiated Services and Tunnels”;

RFC 3031: “Multiprotocol Label Switching Architecture”;

RFC 3032: “MPLS Label Stack Encoding”;

RFC 3270: “Multi-Protocol Label Switching (MPLS) Support of Differentiated Services”;

Possuir dimensionamento correto para garantir a transmissão de dados de acordo com as
velocidades definidas nas conexões dedicadas e Concentrador, solicitadas.

Características do Acesso Concentrador (Prédio Sede do TRE/AL)
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O Concentrador é constituído pelo(s) enlace(s) de comunicação instalado(s) no TRE/AL, para
recebimento/transmissão de dados de/para os Cartórios Eleitorais, e sua implantação deve atender
as seguintes exigências:

Utilizar no mínimo 1 (um) Circuito Concentrador (enlace para acesso a nuvem WAN que compõe o
Backbone Secundário, utilizado para comunicação com os Cartórios Eleitorais);

O uso de “trunking”, ou seja, o uso de mais de um enlace para compor a conexão é permitido. As
condições de “trunking” estão descritas na Tabela 1 – Perfis do(s) Circuito(s) Concentrador(e)s;

Ao utilizar o recurso de “trunking” a licitante contratada deve observar que o Circuito Concentrador
estará ativo corretamente caso todos os enlaces que compõem o “trunking” estejam funcionando
corretamente, ou seja, a falha em um dos enlaces que compõe o “trunking” significa que o
Concentrador não estará ativo corretamente, implicando em abertura de chamado de manutenção e
contagem de tempo para SLA;

Permitir no enlace Concentrador a classificação e marcação de diferentes níveis de tráfego (CoS e
QoS), sendo implementadas as seguintes classes de serviço:

Tempo Real Voz: aplicações sensíveis ao retardo (delay) e variações de retardo da rede (jitter), que
exigem priorização de pacotes e reserva de banda;

Tempo Real Vídeo: aplicações sensíveis ao retardo (delay) e variações de retardo da rede (jitter),
que exigem priorização de pacotes e reserva de banda;

Dados Prioritários: aplicações interativas para o negócio, que exigem entrega garantida e tratamento
prioritário. Aplicações de gerência estão alocadas nesta classe;

Dados Não Prioritários: aplicações com mensagens de tamanho muito variado e não
imprescindíveis para o atendimento imediato aos clientes. Embora possam representar conteúdo
muito importante e relacionado com o negócio, essas aplicações podem esperar por disponibilidade
de recursos na rede, em horários com menor volume de transações de negócio, para serem
efetuadas;

Efetuar a classificação do tráfego de acordo com as determinações da equipe técnica designada pelo
TRE/AL;
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A classificação na configuração inicial deverá ser entregue para a licitante contratada no prazo
definido no Cronograma de Eventos, constante deste Termo de Referência;

A classificação pode ser alterada, com aviso prévio da equipe técnica do TRE/AL, sendo que o
pedido deve ser gerado com pelo menos 15 dias de antecedência da data solicitada para
implementação;

Fornecer o circuito Concentrador por meio de enlaces logicamente independentes e isolados do
ambiente público da Internet. Esta garantia deve ser implementada fim-a-fim na conexão com os
Cartórios Eleitorais;

A equipe técnica do TRE/AL deverá definir o “range” de endereçamento IP LAN a ser utilizado no
ambiente de rede local do TRE (ver Figura 3). O endereçamento IP LAN a ser utilizado é privado
(10.17.X.X). O detalhamento destes endereçamentos será encaminhado para a licitante contratada
dentro do prazo estabelecido no Cronograma de Eventos, constante deste Termo de Referência;

O endereçamento IP WAN a ser utilizado pela(s) licitante(s) contratada(s) no Concentrador (ver
Figura 3) deve ser restrito da respectiva operadora, ou seja, IP não divulgado e nem utilizado pelo
público Internet. Entende-se por endereçamento IP WAN os endereços IP da conexão entre o POP
da contratada e o Roteador CPE instalado no TRE;

Figura 3: Localização dos IP LAN e IP WAN para Concentrador

Não possuir nenhum tipo de restrição de uso, operando 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem
limite de quantidade de dados trafegados, nem restrição de tipo de dados trafegados, porta lógica ou
serviço, devendo ser considerada a banda disponível em cada acesso;

Permitir que o TRE/AL se comunique com os respectivos Cartórios Eleitorais e escritórios remotos
com a velocidade definida no enlace (ou conjunto de enlaces em caso de “trunking” no
Concentrador), independentemente do volume de tráfego no Backbone Secundário;

Fornecer o Concentrador obrigatoriamente terrestre, exclusivamente implementadas por meio de
fibra óptica;
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Não há restrição quanto ao protocolo de comunicação utilizado na “última milha”, desde que
garantidas todas as funcionalidades exigidas para o Concentrador. Excetua-se o uso de tecnologias
baseadas em Wi-Fi 802.11a/b/g/n e variantes, ou ainda utilização de frequência de uso público sem
licenciamento prévio (900MHz, 2.4GHz, 5.8GHz, etc.), que não será permitido;

Insumos para o Circuito Concentrador

Os seguintes insumos, de propriedade da licitante contratada, devem ser fornecidos em comodato
para permitir o funcionamento do Concentrador:

Cabos e adaptadores:

Cabo de conexão do Roteador CPE com modem ou outro equipamento utilizado para acesso ao
Backbone Secundário;

Cabos de energia elétrica para todos os equipamentos fornecidos;

Adaptadores ópticos para conexões implementadas por meio de fibra óptica;

Modem: deve ser fornecido modem ou outro equipamento para permitir a conexão do Roteador
CPE ao ambiente WAN (Backbone Secundário). Este equipamento deve operar em 110/220V;

Roteadores CPE (Customer Premise Equipment) ou equipamento equivalente: fornecer Roteador
CPE para realizar a interface entre o ambiente de rede local (LAN) dos TRE e o Backbone
Secundário, atendendo no mínimo as seguintes exigências:

Serem dimensionados para que tenham capacidade de encaminhamento de pacotes IP, em pacotes
por segundo, compatíveis com as velocidades dos enlaces conectados, limitado o uso de memória a
70% do total disponível quando da carga máxima da CPU;

Caso seja identificado, durante a execução do contrato, um roteador com uso máximo de CPU e
memória acima dos limites estabelecidos, o mesmo deverá ser substituído ou atualizado, sem que
isso implique acréscimo nos preços contratados;
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Possuírem todas as facilidades de gerenciamento que permitam o fornecimento adequado de todos
os serviços especificados, destacando:

Gerenciamento SNMP compatível com as versões v2c e v3;

Protocolo SNMP habilitado, com acesso de leitura por parte do TRE;

Configuração de “traps” por parte da licitante contratada, a pedido do TRE, para monitoração de
eventos específicos. Caso necessária, esta configuração será solicitada com pelo menos 15 dias de
antecedência da data real de monitoração;

Suporte a MIB-II e RMON;

Suporte a classificação de tráfego;

Suporte a tunelamento VPN com IPSec com no mínimo os algoritmos de 168-bit 3DES, 128-bit
AES e 256-bit AES para conexões VPN com IPSEC. Deve possuir hardware dedicado para
aceleração de criptografia (devem ser suportados pelo menos os algoritmos 3DES e AES em
hardware);

Permitirem acesso à leitura de configuração por parte do TRE, através de “usuário” e “senha”
específicos;

As senhas fornecidas para o TRE/AL não devem possibilitar o acesso a qualquer informação
confidencial sobre o backbone da licitante contratada, e não devem possibilitar qualquer ação ou
leitura que prejudique a segurança do Backbone Secundário;

Serem mantidos com a hora ajustada com o ON (Observatório Nacional), e sincronizados através do
protocolo NTP (Network Time Protocol) – RFC 1305 ou protocolo SNTP (Simple Network Time
Protocol) versão 4 – RFC2030;

Interfaces:
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LAN: Mínimo de 01 (uma) interface 100/1000BaseT para interconexão com o ambiente de rede
local do TRE;

WAN: Número suficiente de interfaces para conexão com os enlaces WAN fornecidos;

Operar em 110/220V;
Ter servidor de NTP habilitado, de forma a ser utilizável por equipamentos de endereço IP interno
do TRE/Cartórios Eleitorais, sincronizado com a hora oficial do Brasil, respeitado o horário
regional para momentos como os de horário de verão.

Rack: Os equipamentos deverão ser instalados em rack padrão de 19” de propriedade do TRE/AL.

Ao término do contrato, os insumos fornecidos em comodato deverão ser entregues à licitante
contratada no estado em que estiverem, ressalvando-se o disposto no item 4.5.1 letra “e”.

Perfis de Circuito Concentrador

A Tabela 1 mostra os perfis que devem ser considerados para o Concentrador:
Tabela 1: Perfis da conexão TRE
PERFIL

Velocidade efetiva

1

50 Mbps

2

75 Mbps

3

100 Mbps

4

120 Mbps

5

150 Mbps

6

200 Mbps
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Acordo de Nível de Serviço (Service Level Agreement – SLA) para o Concentrador

O Concentrador do Backbone Secundário deve ter SLA (Service Level Agreement) ou NMS (Nível
Mínimo de Serviço) estabelecido de 99,44% de disponibilidade mínima, a ser medida mensalmente.
Todos os produtos e serviços fornecidos para o Concentrador deve ter qualidade e disponibilidade
que não comprometam este índice;

Dimensionamento do Concentrador

Dimensionar o Concentrador considerando a velocidade total igual a no mínimo 75% do somatório
das velocidades das conexões dos Cartórios Eleitorais de Alagoas ou o mínimo de velocidade de
Perfil.

Características das Conexões Dedicadas nos Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos

São consideradas conexões dedicadas aquelas em que o canal de comunicação entre o Cartório
Eleitoral/Escritórios Remotos e seu respectivo TRE fica disponível 24 horas/dia, sem necessidade
de procedimentos de conexão e desconexão a cada acesso do Cartório Eleitoral/Escritório Remoto
ao TRE.

As seguintes especificações e necessidades devem ser observadas obrigatoriamente para todas as
conexões dedicadas:

Utilizar em cada Cartório Eleitoral/Escritório Remoto no mínimo 01 (uma) conexão dedicada
(enlace para acesso ao Backbone Secundário, utilizado para comunicação com o TRE);

Fornecer as conexões dedicadas por meio de enlaces logicamente independentes e isolados do
ambiente público da Internet. Esta garantia deve ser implementada fim-a-fim na conexão com o
TRE;

A equipe técnica do TRE/AL deverá definir o “range” de endereçamento IP LAN a ser utilizado no
ambiente de rede local de cada Cartório Eleitoral (ver Figura 3). O endereçamento IP LAN a ser
utilizado é privado (172.30.X.0/24; com IP de LAN do roteador: 172.30.XX.254). O detalhamento
destes endereçamentos será encaminhado para a licitante contratada dentro do prazo estabelecido no
Cronograma de Eventos constante deste Termo de Referência;
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O endereçamento IP WAN a ser utilizado pela(s) licitante(s) contratada(s) nas “conexões dedicadas”
(ver Figura 3) deve ser restrito da respectiva operadora, ou seja, IP não divulgado e nem acessível
pela Internet. Entende-se por endereçamento IP WAN os endereços IP da conexão entre o POP da
Licitante contratada e o Roteador CPE instalado no Cartório Eleitoral;

Figura 3: Localização dos IP LAN e IP WAN para conexões dedicadas

Garantir que todas as conexões dedicadas sejam multiplexadas na nuvem WAN do Backbone
Secundário e roteadas para o Concentrador. Esta multiplexação deve ser garantida mesmo nos casos
em que as conexões dedicadas sejam implementadas com diferentes tecnologias;

No caso de uso de “trunking” para compor o enlace Concentrador, balancear o tráfego gerado pelas
conexões dedicadas dividindo este tráfego pelos enlaces que compõe a Concentrador;

Fornecer comunicação via conexão dedicada entre os Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos
somente por meio de roteamento feito pelo TRE/AL (o TRE/AL é o centro do Backbone
Secundário);

O “default gateway” dos roteadores dos Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos deve ser o
Roteador CPE do Prédio Sede do TRE/AL;

Não possuir nenhum tipo de restrição de uso, operando 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem
limite de quantidade de dados trafegados, nem restrição de tipo de dados trafegados, porta lógica ou
serviço;

Permitir que os Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos se comuniquem com o Prédio Sede do
TRE/AL com a velocidade definida na conexão dedicada que chega ao respectivo Cartório
Eleitoral/Escritório Remoto, independentemente do volume de tráfego na nuvem WAN que compõe
o Backbone Secundário (100% de banda disponível na conexão dedicada);

Fornecer as conexões dedicadas obrigatoriamente terrestres, implementadas por meio de pares
metálicos, fibra óptica ou rádio digital com frequência de uso restrito e licenciada junto à Anatel;
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são permitidos acessos de “última milha” implementados por meio de satélite;

Não há restrição quanto ao protocolo de comunicação utilizado na “última milha”, desde que
garantidas todas as funcionalidades exigidas para a conexão dedicada. Excetua-se, para o caso de
comunicação sem fio, o uso de equipamentos baseados em tecnologia Wi-Fi 802.11a/b/g/n e
variantes, bem como a utilização de frequência “aberta”, que não necessite de
licenciamento/registro junto à Anatel (Por exemplo, 900MHz, 2.4GHz, e 5.8GHz).

Insumos para conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos

Os seguintes insumos, de propriedade da licitante contratada, devem ser fornecidos em comodato
para o funcionamento das conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos:

Cabos e adaptadores:

Cabo de conexão do Roteador CPE, ou equipamento equivalente, do Cartório Eleitoral com modem
ou outro equipamento utilizado para acesso ao Backbone Secundário;

Cabos de energia elétrica para todos os equipamentos fornecidos;

Adaptadores ópticos para conexões implementadas por meio de fibra óptica;

Modem para acesso WAN: Deve ser fornecido modem (convencional, óptico, rádio digital, etc) ou
outro equipamento para permitir a conexão do Roteador CPE do Cartório Eleitoral ao ambiente
WAN (Backbone Secundário), sem que isso implique acréscimo nos preços contratados. Este
equipamento deve operar em 110/220V;

Roteadores CPE (Customer Premise Equipment): Fornecer Roteador CPE para realizar a interface
entre o ambiente de rede local (LAN) de cada Cartório Eleitoral e o Backbone Secundário,
atendendo no mínimo as seguintes exigências:

Ser dimensionado para que tenha capacidade de encaminhamento de pacotes IP, em pacotes por
segundo, compatíveis com as velocidades dos enlaces conectados, limitado o uso de memória a
70% do total disponível quando da carga máxima da CPU;
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Caso seja identificado, durante a execução do contrato, um roteador com uso máximo de CPU e
memória acima dos limites estabelecidos, o mesmo deverá ser substituído ou atualizado, sem que
isso implique acréscimo nos preços contratados;

Possuir todas as facilidades de gerenciamento e segurança que permitam o fornecimento adequado
de todos os serviços especificados, destacando:

Gerenciamento SNMP compatível com as versões v2c e v3;

Protocolo SNMP habilitado, com acesso de leitura por parte do TRE;

Permissão para a configuração de “traps” por parte da licitante contratada, a pedido do TRE, para
monitoração de eventos específicos. Caso necessária, esta configuração será solicitada com pelo
menos 15 dias de antecedência da data real de monitoração;

Suporte a MIB-II e RMON;

Suporte a classificação de tráfego;

Suporte a tunelamento VPN com IPSec com no mínimo os algoritmos de 168-bit 3DES, 128-bit
AES e 256-bit AES para conexões VPN com IPSEC. Deve possuir hardware dedicado para
aceleração de criptografia (devem ser suportados pelo menos os algoritmos 3DES e AES em
hardware);

Permitir acesso à leitura de configuração pelo TRE/AL, através de “usuário” e “senha” específicos;

As senhas fornecidas para o TRE/AL não devem possibilitar o acesso a qualquer informação
confidencial sobre o backbone da licitante contratada, e não devem possibilitar qualquer ação ou
leitura que prejudique a segurança do Backbone Secundário;

Ser mantido com a hora ajustada com o ON (Observatório Nacional), e sincronizados através do
protocolo NTP (Network Time Protocol) – RFC 1305 ou protocolo SNTP (Simple Network Time
Protocol) versão 4 – RFC2030;

Interfaces:
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LAN: Mínimo de 01 (uma) interface FastEthernet ou superior, para interconexão com o ambiente de
rede local do respectivo Cartório Eleitoral;

WAN: Mínimo de 01 (uma) interface para conexão com o enlace WAN fornecido (acesso ao
Backbone Secundário).

Operar em 110/220V;
Ter servidor de NTP habilitado, de forma a ser utilizável por equipamentos de endereço IP interno
do TRE/Cartórios Eleitorais, sincronizado com a hora oficial do Brasil, respeitado o horário
regional para momentos como os de horário de verão.

Ao término do contrato os insumos fornecidos em comodato deverão ser entregues à licitante
contratada no estado em que estiverem, ressalvando-se o disposto no item 4.5.1 letra “e”.

Perfis das conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais e Escritórios Remotos

A Tabela a seguir mostra os perfis que devem ser considerados para as conexões dedicadas:

Tabela 2: Perfis das conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais e Escritórios Remotos
PERFIL

Local de instalação

Velocidade
efetiva

“Trunking”

1

Todo o estado

2 Mbps

não permitido

2

Todo o estado

4 Mbps

2 x 2 Mbps

3

Somente Capital e
Arapiraca

6 Mbps

3 x 2 Mbps

4

Somente Capital e
Arapiraca

8 Mbps

4 x 2 Mbps

5

Somente Capital e

10 Mbps

não permitido
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PERFIL

Local de instalação

Velocidade
efetiva

“Trunking”

(obrigatório uso de fibra óptica ou rádio
digital)

Arapiraca

não permitido
6

Somente Capital

20 Mbps

(obrigatório uso de fibra óptica ou rádio
digital)

Os perfis de 1 a 3 poderão ser instalados em qualquer Cartório Eleitoral do estado de Alagoas,
enquanto os perfis de 4 e 5 estarão disponíveis apenas para a capital do estado – Maceió e a cidade
de Arapiraca. O perfil 6 somente estará disponível para a capital.

Acordo de Nível de Serviço (Service Level Agreement – SLA) para Conexões Dedicadas nos
Cartórios Eleitorais

SLA (Service Level Agreement) ou NMS (Nível Mínimo de Serviço) estabelecido de 99,1% de
disponibilidade mensal mínima por acesso, a ser medida mensalmente. Todos os produtos e serviços
fornecidos para implementação das conexões dedicadas devem ter qualidade e disponibilidade que
não comprometam este índice.

Serviço de implantação/instalação do Backbone Secundário

Passagem de cabeamento interno para o Enlace Concentrador

Os seguintes serviços são necessários na passagem de cabeamento interno para o “Concentrador”:

Providenciar a passagem dos cabos do Concentrador até o ambiente computacional central (Sala de
Servidores), utilizando para isto a infraestrutura de calhas, eletrocalhas e dutos disponíveis;

Deverá ser realizada a vistoria obrigatória do local de instalação do circuito Concentrador;

Anexo Termo para pesquisa de Preço_rev_20190226. (0507994)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 255

Fornecer todos os cabos e conectores necessários para ligar o cabeamento do ambiente externo até o
ambiente computacional (definido para chegada do enlace);

Conectar os equipamentos fornecidos pela licitante contratada à rede de energia elétrica
disponibilizada. As tomadas são fornecidas pelo TRE/AL;

Planejar o horário de trabalho de instalação do Concentrador conjuntamente com a equipe técnica
do TRE/AL, de maneira a interferir o mínimo possível nos trabalhos normais;

Guardar as ferramentas e equipamentos auxiliares de instalação de responsabilidade da licitante
contratada nas interrupções de serviço;

Recompor obras civis e pintura eventualmente afetadas quando da passagem dos cabos, mantendo o
padrão local, excetuando-se os casos em que estas ocorrências sejam consequência de adaptações
necessárias para passagem dos cabos, adaptações estas decididas em comum acordo entre licitante
contratada e contratante.

Comissionamento, integração e testes de aceitação do “Concentrador” e “conexões dedicadas” do
Backbone Secundário

Os seguintes serviços relacionados com o comissionamento, integração e testes para aceitação do
Concentrador e conexões dedicadas do Backbone Secundário são solicitados:

Realizar o comissionamento (ativação junto à plataforma de comunicação da licitante contratada) de
cada conexão, integrando cada uma ao Backbone Secundário;

Realizar testes de funcionamento do Concentrador e das conexões dedicadas do Backbone
Secundário, de acordo com o Plano de Testes de Aceitação fornecido pela licitante contratada;

Garantir o funcionamento integrado de todos os produtos e serviços fornecidos (Cartórios Eleitorais
e TRE);

Realizar os Testes de Aceitação de acordo com o Plano de Testes de Aceitação, sempre
acompanhados pelos responsáveis técnicos do TRE/AL, e emitir os relatórios de testes em duas

Anexo Termo para pesquisa de Preço_rev_20190226. (0507994)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 256

vias, devidamente assinados pelos executores e pelo responsável em cada local (TRE ou Cartório
Eleitoral).

Uma cópia deve ser entregue para o responsável pelo Backbone Secundário no TRE, e outra cópia
deve ficar com a licitante contratada.

Alteração de PERFIL do concentrador e conexões dedicadas

Os seguintes serviços relacionados com alteração de PERFIL (alteração de velocidade) do
Concentrador e conexões dedicadas são solicitados:

Realizar alteração de PERFIL do Concentrador e conexão dedicada em atendimento a solicitação
efetivada pela Justiça Eleitoral;

Entende-se por “alteração de PERFIL” a mudança de velocidade do respectivo enlace, sem
alteração de endereço ou local de instalação;

Efetuar as alterações necessárias para que a Concentrador e conexões dedicadas operem no novo
PERFIL solicitado;

Realizar testes de funcionamento de cada conexão após a alteração de PERFIL de acordo com o
Plano de Testes de Aceitação fornecido pela licitante contratada;

Realizar os Testes de Aceitação após a alteração do PERFIL, de acordo com o Plano de Testes de
Aceitação, sempre acompanhados pelos responsáveis técnicos do TRE/AL, e emitir os relatórios de
testes em duas vias, devidamente assinados pelos executores e pelo responsável em cada local (TRE
ou Cartório Eleitoral).

Uma cópia deve ser entregue para o responsável pelo Backbone Secundário no TRE/AL, e outra
cópia deve ficar com a licitante contratada.

Prazos

Prazo para implantação do Backbone Secundário
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A implantação do Backbone Secundário é composta por uma série de atividades, a saber:

Entrega de documentos solicitados (Declaração sobre backbone da licitante contratada, Plano de
Gerenciamento do Contrato, plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário, Planos de
Testes de Aceitação);

Instalação do Concentrador, conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais e infraestrutura para
suportar as conexões;

Instalação do SGRS;

Testes de aceitação das conexões fornecidas e do SGRS;

Aceitação Global do Backbone Secundário;

Realização do Período de Funcionamento Experimental – PFE;

Aceitação Final de todo o Backbone Secundário.

O Cronograma de Eventos descrito neste Termo de Referência indica todos os prazos para estas
atividades, e relaciona a execução de cada etapa aos pagamentos.

Prazos para serviços de instalação/alteração de velocidade de enlaces no decorrer do contrato

Os seguintes prazos devem ser observados nos serviços de alteração de perfil de conexões e
instalação de novas conexões:

Prazo para Alteração de Perfil ou de endereço de Conexões:

Concentrador:
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Data

Evento

Dia X

Solicitação formal de alteração de perfil/endereço do Concentrador
encaminhada pela Justiça Eleitoral para a licitante contratada

X + 30
dias

Alteração do perfil/endereço efetivada (incluindo testes de aceitação)

Obs.: no caso de mudança de endereço a conexão anterior deve ser desativada, tal logo o novo
endereço passe a estar operacional, não cabendo cobrança em duplicidade e sendo de inteira
responsabilidade da contratada proceder a desativação no endereço anterior.

Conexões Dedicadas:
Data

Evento

Dia Y

Solicitação formal de alteração de perfil/endereço da conexão
dedicada encaminhada pela Justiça Eleitoral para a licitante
contratada

Y + 30
dias

Alteração do perfil/endereço efetivada (incluindo testes de aceitação)

Obs.: no caso de mudança de endereço a conexão anterior deve ser desativada, tal logo o novo
endereço passe a estar operacional, não cabendo cobrança em duplicidade e sendo de inteira
responsabilidade da contratada proceder a desativação no endereço anterior.

Prazo para Instalação de Conexões:

Concentrador:
Data

Evento

Dia Z

Solicitação formal de instalação de Concentrador encaminhada pela
Justiça Eleitoral para a licitante contratada

Z + 30
dias

Conclusão da instalação do Concentrador efetivada (incluindo testes
de aceitação)
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Conexões Dedicadas:
Data

Evento

Dia W

Solicitação Formal de instalação de conexão dedicada encaminhada
pela Justiça Eleitoral para a Licitante contratada

W + 10
dias

Informação da Licitante contratada sobre a viabilidade da instalação,
ou necessidade de “projeto especial”

W + 30
dias

Conclusão da instalação da conexão dedicada efetivada para os casos
em que houve viabilidade técnica para execução do serviço (incluindo
testes de aceitação)

W + 60
dias

Conclusão da instalação da conexão dedicada efetivada para os casos
em que houve necessidade de “projeto especial” para execução do
serviço (incluindo testes de aceitação)

Prazo de desinstalação de Conexões:

Concentrador:
Data

Evento

Dia K

Solicitação formal de desinstalação de Concentrador encaminhada
pela Justiça Eleitoral para a licitante contratada

K + 05
dias

Desinstalação do Concentrador efetivada

Conexões Dedicadas:
Data

Dia U

Evento
Solicitação formal de desinstalação de conexão dedicada
encaminhada pela Justiça Eleitoral para a licitante contratada
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Data
U
+ 02 dias

Evento

Desinstalação da conexão dedicada efetivada

Serviço de Gerência de Rede e Serviços – SGRS para o Backbone Secundário

O Serviço de Gerência de Rede e Serviços – SGRS deve contemplar a gerência de rede e serviços
do Backbone Secundário. O SGRS deve atender, no mínimo, aos seguintes requisitos:

Oferecer serviço de gerência de rede e serviços que contemplem as áreas funcionais:

Gerência de falhas;

Gerência de desempenho, com monitoração de desempenho, gerência de tráfego e administração de
tráfego;

Gerência de configuração, restrito ao ambiente fornecido pela licitante contratada;

Gerência de segurança, restrita ao ambiente fornecido pela licitante contratada;

Gerência de nível de serviço;

Permitir a visualização de informações “on-line” (em tempo real e de forma gráfica) da rede
(Backbone Secundário), possibilitando o acompanhamento e monitoração do estado global do
Backbone Secundário;

A licitante contratada será responsável por fornecer, dimensionar, instalar, configurar e manter todos
os equipamentos, sistemas e ferramentas necessárias para o provimento do SGRS “on-line”;

A licitante contratada será responsável pela manutenção preventiva e corretiva, a execução de
testes, a atualização e o suporte técnico da infraestrutura de gerenciamento, sem que isso implique
acréscimos nos preços contratados;
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O TRE-AL será responsável pelos equipamentos e conexões à Internet que possibilitem acesso ao
SGRS fornecido;

Prover recursos para abertura, acompanhamento e encerramento de chamados técnicos;

Geração e emissão de relatórios gerenciais, programados para serem gerados automaticamente ou
sob demanda pelo contratante, que permitam o acompanhamento da qualidade dos serviços, dos
níveis de serviço contratados (SLA) e a validação das faturas;

Abranger todos os Roteadores CPE (Prédio Sede do TRE/AL e Cartórios Eleitorais) e enlaces
fornecidos, independentemente da tecnologia adotada nestes itens;

Atuar de forma pró-ativa, antecipando-se aos problemas na rede e garantindo a qualidade do serviço
estabelecida no Acordo de Nível de Serviço (SLA), realizando abertura, acompanhamento e
fechamento de chamados técnicos (Trouble Tickets) relacionados com indisponibilidade e
desempenho nos serviços de rede, gerenciamento de rede e segurança, operando em regime 24x7,
todos os dias do ano;

Garantir que os dados do serviço de gerência de rede e serviços trafegarão pela classe de dados
prioritários;

Ser de propriedade e de responsabilidade da licitante contratada, podendo ser constituído de um ou
mais softwares, integrados ou não;

Ser escalável permitindo futuras ampliações nos elementos de rede a serem gerenciados;

Permitir a definição de perfis de usuários e a atribuição de regras de gerenciamento a estes perfis e o
uso de senhas para controle do acesso às informações;

As senhas fornecidas para a Justiça Eleitoral não devem possibilitar o acesso a qualquer informação
confidencial sobre o backbone da licitante contratada, e não devem possibilitar qualquer ação ou
leitura que prejudique a segurança do Backbone Secundário;

Permitir o acesso simultâneo de pelo menos 10 usuários do TRE/AL às suas funcionalidades;
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Prover a visualização das informações de gerenciamento através de um Portal de Gerência acessado
por meio de interface WEB;

O Portal de Gerência deverá ser acessado pelo TRE/AL por meio da Internet pública e protocolo
HTTPS com certificação digital (padrão X.509);

O TRE/AL deve ter acesso somente às informações relativas às suas conexões;

O Portal de Gerência deve possuir uma interface única para acesso às suas funcionalidades
independentemente dos equipamentos ou tecnologias empregadas para a prestação dos serviços;

Disponibilizar a funcionalidade para consulta da configuração do Roteador CPE do Concentrador e
dos Cartórios Eleitorais e emitir notificações quando houver modificações de configuração dos
roteadores;

Fornecer, através do Portal de Gerência, a visualização de informações on-line (em tempo real e de
forma gráfica) sobre o Backbone Secundário, apresentando no mínimo o seguinte:

Topologia do Backbone Secundário, incluindo os Roteadores CPE e seus enlaces, com visualização
do estado operacional de todos os elementos da rede (enlaces e equipamentos). O estado
operacional dos elementos de rede deve ser atualizado automaticamente, sempre que ocorrer
qualquer alteração nestes elementos;

Alarmes e eventos ocorridos no Backbone Secundário, com informações de data e hora de
ocorrência e identificação dos recursos gerenciados;

Consumo de banda nos enlaces (entrada e saída) com valores instantâneos, médios e de pico dos
últimos 30 (trinta) dias, separados por semana e diferenciação de dias úteis e horários comercial;

Ocupação de memória e CPU dos Roteadores CPE;

Estratificação de volume tráfego (entrada e saída) por classe de serviço para a Concentrador ou
conexão dedicada;

Retardo dos enlaces com valores instantâneos, médios e de pico dos últimos 30 (trinta) dias;

Anexo Termo para pesquisa de Preço_rev_20190226. (0507994)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 263

Visualização da quantidade de chamados registrados, em aberto, fechados e encerrados, dentro e
fora do prazo contratual, por tipo de problema, permitindo acesso ao detalhamento dos chamados;

Inventário dos equipamentos e enlaces da rede contando, com no mínimo as seguintes informações:

Enlace: código de identificação junto a operadora contratada, tecnologia e nível de serviço;

Roteador CPE: fabricante e modelo, configuração lógica e configuração física (placas, interfaces,
memória, slots, dentre outros);

Endereçamento lógico: endereços IPs e máscaras de rede;

Prover o armazenamento de todos os dados coletados nos elementos gerenciados e informações
geradas para confecção dos relatórios durante um período de 12 (doze) meses, relativos ao Serviço
de Gerência de Rede e Serviços (SGRS), devendo ao final de cada período de 12 (doze) meses
disponibilizá-los ao Contratante, conjuntamente com o modelo de dados, em meio de armazenagem
a ser definido pelo Contratante;

A indisponibilidade dos dados de gerência (coleta não realizada, dados não acessíveis) será
contabilizada como indisponibilidade do SGRS, no período em que os dados não forem coletados
ou ficarem inacessíveis, caso isto implique em perda de dados de gerenciamento;

Os dados e informações armazenados, conjuntamente com o modelo de dados, poderão ser
solicitados pelo Contratante, a qualquer tempo, devendo a licitante contratada colocá-los à
disposição no prazo máximo de 4 (quatro) dias úteis, em meio a ser definido pelo Contratante e/ou
na base de dados da solução de gerência (carga dos dados extraídos e removidos);

O intervalo para coleta de dados no SGRS deve ser de no mínimo 5 (cinco) minutos, ou valores
maiores a critério do Contratante;

Registrar em seu LOG de históricos todos os acessos realizados, com autenticação de usuário, data/
hora, devendo permitir a recuperação do registro de histórico;

Realizar registro de todas as ocorrências de alarmes/eventos em LOG de históricos e/ou base de
dados contendo informações de data/hora de ocorrência, identificando os recursos gerenciados;

Anexo Termo para pesquisa de Preço_rev_20190226. (0507994)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 264

Assegurar a continuidade da coleta dos dados de gerenciamento em casos de perda de comunicação
entre o SGRS e os elementos gerenciados, de maneira a garantir que não exista perda de informação
no gerenciamento de recursos.

Serviço de operação do Backbone Secundário

Período de Funcionamento Experimental – PFE
O PFE – Período de Funcionamento Experimental é o período de 30 (trinta) dias em funcionamento
ininterrupto após a Aceitação Global.

Durante o PFE o Service Level Agreement – SLA é válido para os enlaces contratados.

A descontinuidade do PFE ocorrerá nas seguintes situações:

Caso ocorra interrupção dos serviços de comunicação do Concentrador, por um período de tempo
que extrapole o permitido no respectivo SLA contratado;

Caso ocorra interrupção dos serviços de comunicação de mais de 5% das conexões dedicadas
contratadas, por um período de tempo que extrapole o permitido no respectivo SLA contratado

A consequência da descontinuidade do PFE será o reinício do período de 30 (trinta) dias do PFE,
contados a partir da recuperação de todas as anormalidades registradas e volta do funcionamento
normal de todos os serviços.

O reinício do PFE devido à recuperação de problemas registrados durante este período será
permitido até 03 (três) vezes, ou seja, o PFE poderá ser interrompido até 03 (três) vezes.
Ultrapassado este limite serão aplicadas as penalidades previstas neste Termo de Referência e no
Contrato.

Os intervalos para reinício do PFE (em caso de interrupção do período em andamento) devem ser de
no máximo 03 (três) dias, ou seja, a licitante contratada tem até 03 (três) dias para solucionar os
problemas para que seja reiniciado o PFE, e as seguintes regras devem ser observadas:

Na 1ª interrupção do PFE (interrupção do PFE inicial):

Anexo Termo para pesquisa de Preço_rev_20190226. (0507994)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 265

Será considerada em uso a 1ª chance de reinício do PFE;

A partir do 4º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, passará a ser considerada em uso a 2ª
chance de reinício do PFE (restando então apenas a 3ª chance de reinício);

A partir do 7º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, passará a ser considerada em uso a 3ª
chance de reinício, não restando nenhuma chance de reinício do PFE;

A partir do 10º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, deverão ser aplicadas as penalidades
previstas pelo não cumprimento do PFE;

Na 2ª interrupção do PFE:

Será considerada em uso a 2ª chance de reinício do PFE ou, será considerada em uso a 3ª chance de
reinício do PFE, caso a 2ª chance já tenha sido utilizada. Caso não esteja disponível chance alguma
serão aplicadas as penalidades previstas pelo não cumprimento do PFE;

A partir do 4º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, será considerada em uso a 3ª chance de
reinício do PFE (caso esta chance ainda esteja disponível). Caso esta chance não esteja disponível
serão aplicadas as penalidades previstas pelo não cumprimento do PFE;

A partir do 7º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, deverão ser aplicadas as penalidades
previstas pelo não cumprimento do PFE;

Na 3ª interrupção do PFE:

Será considerada em uso a 3ª chance de reinício do PFE, caso esta chance ainda esteja disponível.
Caso esta chance não esteja disponível serão aplicadas as penalidades previstas pelo não
cumprimento do PFE;

A partir do 4º dia serão aplicadas as penalidades previstas pelo não cumprimento do PFE.

Operação do Backbone Secundário durante o PFE – Período de Funcionamento Experimental
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Durante a vigência do PFE – Período de Funcionamento Experimental, que é o período de 30
(trinta) dias em funcionamento ininterrupto após a Aceitação Global, os seguintes requisitos
relacionados com o Serviço de Operação do Backbone Secundário são solicitados:

Estabelecer, em conjunto com a equipe técnica do TRE-AL, um Plano de Operação, Gerenciamento
e Suporte do Backbone Secundário, observando as necessidades da Justiça Eleitoral e as diretrizes
de operação de redes da licitante contratada;

Permitir a presença de técnicos da Justiça Eleitoral no ambiente de gerenciamento da licitante
contratada, desde que agendada com antecedência mínima de 15 dias.

Operação do Backbone Secundário após o PFE – Período de Funcionamento Experimental

Após o PFE – Período de Funcionamento Experimental, os seguintes requisitos relacionados com o
Serviço de Operação do Backbone Secundário são solicitados:

Disponibilizar, obrigatoriamente, 01 (um) técnico na sede do TRE/AL, no período de 03 (três) dias
antes de uma eleição, referendo ou plebiscito até 01 (um) dia após esta eleição (válido para qualquer
eleição, referendo ou plebiscito, em qualquer turno), das 08:00hs às 18:30hs, com intervalo de
almoço de 1:30hs;

Manter plantão especial no ambiente da licitante contratada, para suporte do Backbone Secundário
durante 24 horas/dia, 7 dias/semana, durante o período de 03 (três) dias antes de uma eleição até 01
(um) dia após esta eleição (válido para qualquer eleição, em qualquer turno). O atendimento feito a
partir deste ambiente deve ser via telefone “0800”;

Atender todas as determinações do Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte do Backbone
Secundário, definido durante o PFE;

Realizar trabalhos de configuração/reconfiguração dos equipamentos fornecidos pela licitante
contratada, de forma a atender ao Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte do Backbone
Secundário.

Deverá ser providenciada a substituição do(s) técnico(s) de suporte presentes em cada TRE,
conforme definido no subitem “a)”, se entendido que o profissional: não se adapta à execução do
serviço; ou não possua domínio dos equipamentos e softwares ofertados; ou possua problemas de
qualquer ordem que o impossibilite de executar suas atividades nos horários estabelecidos.
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Serviço de Manutenção do Backbone Secundário

Condições gerais para prestação do serviço de manutenção

As seguintes condições devem ser observadas na prestação do serviço de manutenção dos enlaces,
equipamentos e softwares fornecidos para o Backbone Secundário:

Os serviços de manutenção devem atender a todos os requisitos especificados no item “Requisitos
do serviço de manutenção” deste Termo de Referência;

Todos os serviços de manutenção dos enlaces fornecidos (Concentrador, conexões dedicadas)
devem ser efetuados desde o início até o final do contrato. São de inteira responsabilidade da
licitante contratada, e devem estar totalmente cobertos pelo pagamento mensal relativo ao
fornecimento de cada um destes enlaces, sem que isso implique acréscimos nos preços contratados;

O serviço de manutenção dos enlaces fornecidos (Concentrador, conexões dedicadas) deve garantir
o funcionamento correto dos enlaces, e deve garantir a manutenção adequada dos equipamentos
empregados nestes enlaces e que são fornecidos pela licitante contratada;

Os serviços de manutenção devem cobrir todas as despesas relacionadas com a troca ou reposição
de peças, manutenção de softwares e reparos de instalações, incluindo as despesas de deslocamento
de técnicos, diárias, hospedagem e demais gastos relacionados com a equipe técnica de
manutenção;

Caberá a Justiça Eleitoral arcar com a responsabilidade por danos em insumos fornecidos pela
licitante contratada em virtude de vandalismo, ou acidentes causados por pessoas que não sejam
vinculadas à licitante contratada, devidamente comprovados mediante documento específico.

Requisitos do serviço de manutenção

O serviço de manutenção deve ser prestado pela licitante contratada, que deve atender
obrigatoriamente as seguintes condições:
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Efetuar manutenção preventiva em todos os enlaces e equipamentos, de forma a identificar
possíveis pontos de falha e garantir o perfeito funcionamento de todos estes enlaces e
equipamentos;

Efetuar manutenção corretiva assim que for detectado algum mau funcionamento de enlaces e
equipamentos, ou problemas em instalações feitas, de forma que voltem a funcionar perfeitamente.

O serviço de manutenção corretiva deve incluir o reparo e a substituição de peças defeituosas em
equipamentos, e reparos nas instalações que apresentarem problemas;

Realizar o serviço de manutenção no local de instalação do equipamento sempre que possível. Caso
seja necessário remover o equipamento, a licitante contratada deve providenciar a substituição do
equipamento por outro idêntico em perfeito funcionamento, para então retirar o equipamento com
defeito e encaminhá-lo para a manutenção;

Permitir efetuar a “Abertura de Chamado de Manutenção” junto a “Central de Atendimento” da
licitante contratada por meio de um telefone “0800” para todo o estado;

A licitante contratada deve ser responsável por todos os técnicos que forem realizar manutenção dos
enlaces em qualquer um dos sites atendidos neste Termo de Referência;

Prazos:

Iniciar os procedimentos de manutenção de qualquer um dos enlaces fornecidos (Concentrador,
conexões dedicadas) em até 04 (quatro) horas após a notificação do problema, feito por meio de
abertura de chamado;

Durante o procedimento de manutenção do Concentrador e/ou de uma conexão dedicada será
computado o PNF – Período de Não Funcionamento do Enlace;

O PNF será computado em minutos a partir da “abertura do chamado de manutenção” feito pelo
“0800” da licitante contratada;

O término do PNF será computado a partir do aceite da manutenção (fechamento do chamado) feito
por um técnico do local responsável pela abertura do chamado, sendo necessária a identificação do
técnico responsável pelo fechamento do chamado;
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O somatório de PNF em minutos (“períodos de não funcionamento do enlace”) durante um mês,
que exceder o tempo de parada permitido neste mesmo período de acordo com o SLA contratado,
será tomado com base de desconto da parcela mensal de pagamento (do Concentrador ou conexão
dedicada que teve seu serviço interrompido) no mês subseqüente (as regras aplicadas para este
desconto estão contidas no item “Forma de Pagamento” neste Termo de Referência). A
consolidação dos “períodos de não funcionamento do enlace” será feita pelo contratante com base
nas informações obtidas no SGRS e registros próprios de ocorrências;

Períodos normais de operação da rede: realizar e concluir a manutenção dos enlaces, equipamentos
e instalações fornecidos em até 24 (vinte e quatro) horas após a “abertura do chamado de
manutenção”, que deve ser feita via “0800” da licitante contratada;

Períodos de operação próximos a eleições: durante o período com inicio 15 (quinze) dias antes da
eleição e término 05 (cinco) dias após a eleição (válido para qualquer eleição, em qualquer turno,
que ocorra até o final do contrato), realizar e concluir a manutenção dos enlaces, equipamentos e
instalações do TRE/AL em até 08 (oito) horas após a “abertura do chamado de manutenção”, que
deve ser feita via “0800” da licitante contratada;

CONFIGURAÇÃO INICIAL ESTIMADA PARA O BACKBONE SECUNDÁRIO

A configuração inicial estimada do Backbone Secundário indica a configuração a ser considerada
para o início do contrato, objeto descrito neste Termo de Referência.

A configuração inicial estimada do Backbone Secundário está detalhada nas planilhas de preços a
serem preenchidas, constantes do item 6.2.2.2.2.1 - “Planilhas de Preço para obtenção do VT_AL”
deste Termo de Referência.

A configuração estimada detalhada nas planilhas de preços a serem preenchidas indica a
configuração estimada para os 12 (doze) meses iniciais de contrato do objeto descrito neste Termo
de Referência.

DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA PELA LICITANTE CLASSIFICADA EM 1º
LUGAR NO PREGÃO

A documentação a ser apresentada deve ser dividida em:
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Documentação #1: Documentos de Habilitação;

Documentação #2: Proposta (Especificações Técnicas e Preços).

Documentação #1: Documentos de Habilitação

A seguinte documentação deve ser fornecida com os demais documentos exigidos para a
participação no certame licitatório:

Declaração de pessoa jurídica de direito público ou privado do país ou do exterior, atendidas pela
licitante, mencionando o bom funcionamento de sua WAN com transmissão de dados com conexões
dedicadas, e SGRS, utilizando técnicas e meios de transmissão semelhantes às especificações deste
Termo de Referência, com composição de pelo menos 50 (cinquenta) conexões dedicadas entre
“Escritórios Remotos” e seu respectivo “Escritório Sede”.

As WANs consideradas nas declarações fornecidas devem ter sido implementadas nas Regiões onde
a licitante tenha Outorga da ANATEL correspondente ao ITEM 01 deste Termo de Referência.

A declaração deve conter pelo menos as seguintes informações:

Nome da empresa ou instituição;

Nome e cargo de quem assinou;

Telefone para contato;

Descrição breve da rede;

Bom funcionamento da rede;

Data que entrou em funcionamento.

A licitante deve comprovar capacidade para execução dos serviços que abrangem as atividades de
suporte técnico, apresentando os seguintes documentos:
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No caso de licitantes concorrendo individualmente:

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia dentro do
estado de Alagoas, ou

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia em nível
nacional ou regional, que contemple o estado de Alagoas.

No caso de licitantes concorrendo na forma de consórcio:

A empresa LÍDER do consórcio deve apresentar:

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia dentro do
estado de Alagoas, ou

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia em nível
nacional ou regional, que contemple o estado de Alagoas.

As demais empresas integrantes do consórcio devem apresentar:

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia dentro do
estado de Alagoas, ou

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia em nível
nacional ou regional, que contemple o estado de Alagoas.

Relação dos estabelecimentos (matriz e/ou filiais e/ou pontos de assistência) que a licitante possui,
cada qual apto a prestar os serviços de suporte aos enlaces de dados solicitados neste Termo de
Referência, devendo compreender, no mínimo, um escritório no estado Alagoas;

Na relação dos estabelecimentos devem ser discriminados o nome, CNPJ, endereço, telefone e
responsável técnico.

Documentação #2: Proposta (Especificações Técnicas e Preços)
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A Documentação #2 deverá conter obrigatoriamente o seguinte:

Especificações Técnicas, com:

Descrição dos aspectos técnicos dos produtos e serviços oferecidos;

Planilhas Técnicas, com informações sobre as linhas de comunicação.

Preços, conforme solicitado neste anexo.

Obs.: a Documentação #2, apresentada com Especificações Técnicas que não atendam os requisitos
mínimos especificados neste Termo de Referência, implicará na desclassificação da licitante.

Especificações Técnicas

As Especificações Técnicas devem ter descrição de todos os itens relacionados com o atendimento
aos requisitos deste Termo de Referência, mencionando detalhes técnicos. Devem ser fornecidas
obrigatoriamente as seguintes informações:

Informações precisas sobre cada um dos enlaces ofertados (nuvem WAN que compõe o Backbone
Secundário, Concentrador, conexões dedicadas), comprovando o atendimento a todos os requisitos
estabelecidos neste Termo de Referência;

Marca e modelo dos Roteadores CPE a serem fornecidos (TRE e Cartórios Eleitorais);

Declaração expressa dirigida ao TRE/AL, especificando que a licitante está obrigada a atender a um
determinado SLA (mínimo de 99,44% para a Concentrador e mínimo de 99,1% para as conexões
dedicadas nos Cartórios Eleitorais).

No caso de consórcio, declaração expressa dirigida ao TRE/AL, especificando que cada uma das
empresas participantes do consórcio estão obrigadas a atender ao mesmo SLA (mínimo de 99,44%
para o Concentrador e mínimo de 99,1% para as conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais).

Preços
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A proposta deve conter os preços dos serviços e produtos solicitados neste Termo de Referência,
considerando o seguinte:

Os preços devem ser apresentados obrigatoriamente conforme as planilhas constantes do item 6.2.2,
sob pena de desclassificação da proposta. As planilhas indicam onde devem ser preenchidos os
preços solicitados;

Toda a avaliação a ser feita com relação a preços será efetuada considerando os preços com
impostos e todos os demais encargos que façam parte do serviço cotado.

Descrição dos preços solicitados

Os seguintes preços são solicitados nas planilhas, sendo que em cada planilha é indicada a
necessidade do preenchimento do preço com todos os impostos:

INSTALAÇÃO:

Vinst_con_TRE: valor do serviço de instalação do Concentrador.

Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários;

Vinst_con_ded: valor do serviço de instalação de cada conexão dedicada de qualquer PERFIL.

Este valor deve ser igual para todas as conexões dedicadas de qualquer PERFIL fornecidas em
Alagoas.

Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários para a instalação de cada conexão
dedicada;

Vtot_inst_AL: valor total dos serviços de instalação em Alagoas.

Vtot_inst_AL = (Vinst_con_TRE) +
(nº de conexões dedicadas x Vinst_con_ded)
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OBS.: não há nenhum custo associado à instalação de conexões comutadas.

ALTERAÇÃO DE PERFIL DE CONEXÕES:

Valt_PERFIL_con_TRE: valor do serviço de alteração de PERFIL da Concentrador.

Este valor deve ser igual para todas as conexões TRE fornecidas em Alagoas.

Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários para a alteração de PERFIL de
cada Concentrador;

Valt_PERFIL_con_ded: valor do serviço de alteração de PERFIL de uma conexão dedicada.

Este valor deve ser igual para todas as conexões dedicadas fornecidas em Alagoas.

Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários para a alteração de PERFIL de
cada conexão dedicada;

FORNECIMENTO DAS LINHAS:

Vmen_con_TRE_AL_perfil_X: valor mensal relativo ao serviço de fornecimento do Concentrador
Perfil X (1 a 6) em Alagoas;

Este valor deve ser igual para todas as conexões TRE Perfil X fornecidas em Alagoas;

Este valor deve cobrir o custo para manter a Concentrador Perfil X operacional, atendendo a todas
as características solicitadas;

Vmen_con_ded_AL_perfil_X: valor mensal relativo ao serviço de fornecimento de cada conexão
dedicada Perfil X (1 a 6);
Este valor deve ser igual para todas as conexões dedicadas fornecidas em Alagoas);
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Este valor deve cobrir o custo para manter a conexão dedicada operacional, atendendo a todas as
características solicitadas;

Planilhas de Preços a serem apresentadas

Os itens seguintes apresentam as planilhas a serem preenchidas pelas licitantes obrigatoriamente em
atendimento ao ITEM 1.

Planilhas de Preço para obtenção do VT_AL

A planilha de preço a seguir deve ser preenchida para obter o Valor Total dos Serviços no Backbone
Secundário para Alagoas.

As informações a seguir são prestadas no sentido de auxiliar o preenchimento das Planilhas para
obtenção do VT_AL:

A coluna “Serviço” cita o serviço que está sendo discriminado. Cada serviço tem seu respectivo
valor já discriminado em planilhas anteriores.

Por exemplo: o valor Vinst_con_TRE corresponde ao serviço inst_con_TRE da planilha;

A coluna “Quantidade” informa a quantidade estimada do respectivo serviço que será realizada
durante o contrato;

A coluna “Total (R$)” deve ser preenchida com o valor total a ser pago durante o contrato pelo
respectivo serviço;
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Por exemplo: Total (R$) para instalação de concentradores é dado por
Total (R$) = Quantidade x Vinst_con_TRE

O valor VTtot_inst_AL é obtido a partir do somatório de todos os valores pagos por instalações
durante o contrato:

VTtot_inst_AL = (quantidade x Vinst_con_TRE)
+ (quantidade x Vinst_con_ded)

O valor VTalt_PERFIL_AL é obtido a partir do somatório de todos os valores pagos por alterações
de velocidade durante o contrato. A quantidade de alterações é estimada.

VTalt_PERFIL_AL = (quantidade x Valt_PERFIL_con_TRE)
+ (quantidade x Valt_PERFIL_con_ded)

O Vtot_men_con_AL é obtido a partir do somatório do valor de todas as conexões fornecidas;

O valor VTtot_men_con_AL é obtido a partir de:

VTtot_men_con_AL = 12 X Vtot_men_con_AL na config inicial

O valor total dos serviços do Backbone Secundário:

VT_AL = VTtot_inst_AL
+ VTalt_PERFIL_AL
+ VTtot_men_con_AL
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6.2.2.2.2.1. Planilha de Preço para obtenção da estimativa de contratação

A seguir está apresentada a planilha a ser preenchida para obtenção do VT_AL, ou seja, a estimativa
de contratação ao final da migração de todo o backbone secundário. Ressalta-se que o quantitativo
de serviços contratados poderá ser ampliada ou diminuída, a critério do TRE/AL.

Para efeito de estimativa inicial, o "Anexo I" lista os endereços iniciais de implantação e seus
respectivos perfis.

Todos os endereços listados no "Anexo I" deverão, obrigatoriamente, terem viabilidade técnica para
a instalação.

O Valor Global da Proposta ou VGP será igual ao VT_AL.

PLANILHA VT_AL:
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
Serviço

Quantidade

Total (R$)

inst_con_TRE

1

Valt_PERFIL_con_TRE

1

inst_con_ded

53

Valt_PERFIL_con_ded

10
VTtot_inst_AL =
QUANTIDADE

Valor mensal

estimada

(R$)

(12 meses)
con_TRE_AL_PERFIL 1

0
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con_TRE_AL_PERFIL 2

0

con_TRE_AL_PERFIL 3

0

con_TRE_AL_PERFIL 4

0

con_TRE_AL_PERFIL 5

0

con_TRE_AL_PERFIL 6

1

con_ded_AL_perfil_1

10

con_ded_AL_perfil_2

40

con_ded_AL_perfil_3

0

con_ded_AL_perfil_4

2

con_ded_AL_perfil_5

0

con_ded_AL_perfil_6

1
VTtot_men_con_AL =

VT_AL (VTtot_inst_AL+ VTtot_men_con_AL) =

DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA PELA LICITANTE CONTRATADA

A licitante contratada deverá entregar a documentação abaixo referente aos produtos fornecidos, de
acordo com o cronograma da Tabela 3 contida no item “Cronograma de Eventos” deste Termo de
Referência:

Plano de Gerenciamento do Contrato;
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Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário;

Plano de Testes de Aceitação;

Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte do Backbone Secundário.

Deve ser entregue ao Contratante 1 (uma) cópia completa de cada um dos documentos.

Plano de Gerenciamento do Contrato

Documento fornecendo as informações relevantes para o acompanhamento do processo de
instalação, integração e testes dos produtos contratados, acompanhamento da execução dos serviços
contratados, equipe técnica alocada no processo, cronograma detalhado das atividades, descrição
dos relatórios/documentos a serem entregues pela licitante contratada e outras informações de
interesse para o gerenciamento e acompanhamento do contrato.

A licitante contratada submeterá ao Contratante, para revisão e aprovação, o Plano de
Gerenciamento do Contrato contendo também a descrição de todas as atividades gerenciais relativas
ao trabalho contratado, para fins de acompanhamento e controle pelo Contratante.

Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário

Documento descrevendo o Backbone Secundário a ser implementado, sua arquitetura detalhada,
descrição detalhada de enlaces e equipamentos fornecidos (e demais características relevantes), em
conformidade com a proposta apresentada.

O Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário deve ainda apresentar os cronogramas
de execução das atividades de implantação.

Obs.: caso haja necessidade de substituição de qualquer equipamento ou software ofertado por
ocasião da apresentação do Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário, estas
modificações devem ser previamente submetidas ao Contratante, que poderá ou não concordar.

Planos de Testes de Aceitação

Anexo Termo para pesquisa de Preço_rev_20190226. (0507994)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 280

A licitante contratada deverá elaborar os seguintes Planos de Testes de Aceitação:

Plano de Testes de Aceitação – Enlaces Backbone Secundário: este plano deverá conter testes para
verificação do atendimento de todos os requisitos descritos neste Termo de Referência referentes
aos enlaces de comunicação do Backbone Secundário (TRE/AL e Cartórios Eleitorais). O plano
deve englobar testes de enlaces e equipamentos do Backbone Secundário.

Plano de Testes de Aceitação do SGRS: este plano deverá conter testes para verificação do
atendimento de todos os requisitos para o SGRS especificados neste Termo de Referência.

Plano de Testes de Aceitação Global do Backbone Secundário: este plano deverá conter testes para
verificação do atendimento de todos os requisitos do Backbone Secundário especificados neste
Termo de Referência, de forma a garantir o funcionamento completo e integrado de todos os enlaces
e equipamentos fornecidos, operando de forma individual e simultânea.

7.3.2 Os planos de testes de aceitação deverão seguir as seguintes recomendações:

Deve haver pelo menos um teste para verificação do atendimento de cada requisito de
funcionalidade dos serviços especificados neste Termo de Referência;

Para cada teste devem ser descritos os procedimentos, ambientes e equipamentos a serem utilizados
e os resultados esperados.

Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte do Backbone Secundário

Este plano deverá conter os procedimentos acordados entre Contratante e licitante contratada
definindo:

Procedimento de operação e gerenciamento do Backbone Secundário a ser adotado pelo
Contratante;

Procedimentos para suporte em primeiro nível por parte das equipes técnicas da Justiça Eleitoral
(TRE/AL e Cartórios Eleitorais) em caso de necessidade de reconfiguração ou parada para testes e
manutenção preventiva solicitados pela licitante contratada;
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Procedimento de operação, gerenciamento e suporte do Backbone Secundário a ser adotado pela
licitante contratada;

Recomendações e instruções sobre acesso ao Serviço de Gerência de Redes e Serviços fornecido.

ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

Responsabilidade Técnica

A licitante contratada e o Contratante constituirão, cada parte, uma Equipe Técnica (com um
Responsável Técnico) para o acompanhamento dos trabalhos;

A equipe técnica designada pelo Contratante decidirá sobre as questões técnicas concernentes as
especificações, inspeções, revisões e aceitações do trabalho.

A Contratante nomeará representante responsável pela Gestão do Contrato, bem como seu
substituto legal;

A Contratante nomeará representante responsável pela Fiscalização do Contrato, devendo este ser
servidor da Secretaria de Tecnologia da Informação, bem como seu substituto legal;

Todas as decisões, instruções ou demandas deverão ser registradas em ata, a serem assinadas pelos
participantes;

A licitante contratada não poderá parar ou suspender o trabalho, no todo ou em parte, enquanto
houver alguma pendência técnica, salvo com ordem expressa em contrário emitida pelo Contratante.
As pendências deverão ser resolvidas com base no contrato a ser celebrado, que por sua vez se
baseia nas especificações deste Termo de Referência;

A equipe técnica do Contratante poderá solicitar reuniões extraordinárias e relatórios adicionais à
licitante contratada a respeito de qualquer parte dos trabalhos. Os relatórios adicionais deverão ser
entregues à equipe técnica do Contratante no prazo de 10 dias por meio de correio eletrônico ou
outro meio idôneo.
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Reuniões de acompanhamento

Serão programadas reuniões (em princípio mensais) de acompanhamento entre a licitante contratada
e a equipe técnica do Contratante, em locais a serem programados entre as partes;

Antes de cada reunião de acompanhamento, a licitante contratada entregará para o Contratante as
informações sobre o progresso das instalações daquele período, com: identificação do período,
metas previstas, metas cumpridas, estado atual, pendências, alterações e justificativas;

Adicionalmente, a equipe técnica do Contratante poderá solicitar reuniões e informações adicionais
a licitante contratada a respeito de qualquer parte do trabalho que julgue necessário. As informações
adicionais deverão ser prontamente preparadas pela licitante contratada e enviadas à equipe técnica
do Contratante através de fac-símile, e-mail ou outro meio mais propício.

Inspeções

Quando necessário, a licitante contratada deverá assegurar à equipe técnica do Contratante o livre
acesso as suas instalações, bem como nas de suas sub-contratadas (caso existam), para o
acompanhamento de todos os trabalhos e atividades relativas ao fornecimento dos produtos
contratados.

ACEITAÇÃO

A aceitação dos serviços contratados será realizada em etapas. A licitante contratada deverá preparar
e fornecer previamente os Planos de Testes de Aceitação, que serão submetidos ao Contratante para
fins de análise e aprovação.

A licitante contratada deverá também fornecer todos os meios e recursos, necessários para a
realização dos processos de aceitação dos serviços contratados.

As etapas de aceitação serão:

Aceitação dos Enlaces;
Aceitação Global;
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Aceitação Final.

As aceitações serão formalizadas através de Relatórios de Testes de Aceitação (emitidos com base
nos Planos de Testes de Aceitação) devidamente assinados pelos executores dos testes. A licitante
contratada elaborará um modelo de Relatório de Testes que deverá ser aprovado pelo Contratante
antes de seu uso.

Aceitação dos Enlaces do Backbone Secundário (Concentrador, conexões dedicadas)

Estas aceitações seguirão os Planos de Testes de Aceitação dos Enlaces do Backbone Secundário, e
serão realizadas de acordo com o cronograma elaborado pela licitante contratada. A execução dos
testes será de responsabilidade da licitante contratada com acompanhamento pelos técnicos do
Contratante. A licitante contratada deverá fornecer equipamentos, documentação e outras
facilidades adicionais necessárias para a realização dos testes.

Aceitação Global

9.2.1. A Aceitação Global seguirá o Plano de Testes de Aceitação Global. A execução dos testes será
de responsabilidade da licitante contratada com acompanhamento pelos técnicos do Contratante.

9.2.2. Esta aceitação ocorrerá somente após a Aceitação dos Enlaces do Backbone Secundário.

9.2.3. A licitante contratada deverá fornecer equipamentos, documentação e outras facilidades
adicionais necessárias para a realização dos testes.

Aceitação Final

9.3.1. Esta aceitação será considerada realizada após o Período de Funcionamento Experimental –
PFE, que é o período de 30 (trinta) dias em funcionamento ininterrupto após a Aceitação Global, e
após a eliminação de todas as pendências.

9.3.2. A condição para Aceitação Final é que todos os serviços fornecidos para o Backbone
Secundário funcionem de forma ininterrupta durante 30 (trinta) dias, conforme determina o PFE.

9.3.3. As condições para cumprimento do PFE estão descritas no item “Período de Funcionamento
experimental – PFE” deste Termo de Referência.
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CRONOGRAMA DE EVENTOS

A licitante contratada deverá cumprir obrigatoriamente os principais eventos e prazos descritos na
Tabela 3, que mostra o cronograma dos principais eventos deste edital.

TABELA 3:
DATA

Dia D

EVENTO

RESPONSÁVEL

• Assinatura do Contrato entre o TRE/AL e a licitante
vencedora (adjudicatária)

Licitante
contratada /
TRE/AL

D+8
dias

D + 15
dias

• Entrega do Plano de Gerenciamento do Contrato
• Entrega do Plano Detalhado de Implantação do
Backbone Secundário

Licitante
contratada

• Aprovação do Plano de Gerenciamento do Contrato
• Aprovação do Plano Detalhado de Implantação do
Backbone Secundário

TRE/AL

• Entrega dos Planos de Teste de Aceitação
• Plano de Testes de Aceitação - Enlaces do
Backbone Secundário
D + 18
dias

• Plano de Testes de Aceitação do SGRS

Licitante
contratada

• Plano de Testes de Aceitação Global do
Backbone Secundário
• Modelos de Relatório de Teste
D + 20
dias
D + 30
dias

• Aprovação dos Planos de Testes de Aceitação

TRE/AL

• Conclusão de instalação do 1º Grupo, formado por:

Licitante
contratada

• Conexões TREs (todas);
• 3% das conexões dedicadas no estado, sendo que estas
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DATA

EVENTO

RESPONSÁVEL

conexões devem ser escolhidas em comum acordo
entre licitante contratada e o TRE contratante;
• SGRS – Sistema de Gerência de Rede e Serviços.

D + 35
dias

Licitante
contratada /

• Conclusão da Aceitação do 1º Grupo

TRE/AL
• Conclusão da instalação do 2º Grupo, formado por:
D + 45
dias

D + 50
dias

• 22% das conexões dedicadas no estado, sendo que
estas conexões devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o TRE contratante

Licitante
contratada

Licitante
contratada /

• Conclusão da Aceitação do 2º Grupo

TRE/AL
• Conclusão da instalação do 3º Grupo, formado por:
D + 60
dias

D + 65
dias

• 25% das conexões dedicadas no estado, sendo que
estas conexões devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o TRE contratante

Licitante
contratada

Licitante
contratada /

• Conclusão da Aceitação do 3º Grupo

TRE/AL
• Conclusão da instalação do 4º Grupo, formado por:
D + 90
dias

D + 95
dias

• 25% das conexões dedicadas no estado, sendo que
estas conexões devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o TRE contratante

Licitante
contratada

Licitante
contratada /

• Conclusão da Aceitação do 4º Grupo

TRE/AL
D + 110

• Conclusão da instalação do 5º Grupo, formado por:
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DATA

dias

D + 115
dias

EVENTO

RESPONSÁVEL

• 25% das conexões dedicadas no estado, sendo que
estas conexões devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o TRE contratante

contratada

Licitante
contratada /

• Conclusão da Aceitação do 5º Grupo

TRE/AL

D + 130
dias

• Conclusão da Aceitação Global (início do PFE no
estado)

Licitante
contratada /
TRE/AL

D+
135 dias

• Entrega do Plano de Operação, Gerenciamento e
Suporte

Licitante
contratada

D + 150
dias

• Conclusão da Aceitação Final (fim do PFE no estado)

TRE/AL

Obs.: Antecipação de Eventos

Em caso de antecipação de eventos constantes da Tabela 3, os eventos subsequentes diretamente
relacionados com o evento antecipado poderão ser igualmente antecipados;

O percentual de conexões dedicadas instaladas em cada grupo pode ser alterado desde que se esteja
adiantando estas instalações. Caso se adiante estas instalações os grupos subsequentes poderão ter
um percentual menor.

FORMA DE PAGAMENTO
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O pagamento dos serviços na fase de implantação do Backbone Secundário será feito em parcelas,
conforme o cronograma da Tabela 4, liberadas de acordo com a execução e entrega. Deve ser
observado que o Contratante requer um prazo máximo de 10 (dez) dias para atestar e
operacionalizar o pagamento após cada comprovação de execução e entrega de serviços;

O pagamento dos serviços a serem prestados durante o prazo contratual será feito em parcelas
mensais, conforme mostrado na Tabela 5. Deve ser observado que o Contratante requer um prazo
máximo de 10 (dez) dias para atestar e operacionalizar o pagamento após cada comprovação de
execução e entrega de serviços.

Obs.: O serviço de mudança de local de instalação de enlaces (Obrigação Acessória) somente será
efetuado se e quando necessário e efetivamente prestado, mediante solicitação do TRE/AL.

Pagamento dos serviços na fase de implantação do Backbone Secundário

A Tabela 4 mostra as parcelas de pagamentos conforme o evento condicionante.

TABELA 4:
PARCELA

Valor

EVENTO CONDICIONANTE

70% (∑ Vinst_con_TRE) +
a)

Aceitação dos Enlaces do 1º Grupo
70% (∑ Vinst_con_ded do 1º Grupo)

b)

70% (∑ Vinst_con_ded do 2º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 2º Grupo

c)

70% (∑ Vinst_con_ded do 3º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 3º Grupo

d)

70% (∑ Vinst_con_ded do 4º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 4º Grupo

e)

70% (∑ Vinst_con_ded do 5º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 5º Grupo

f)

10% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Global

g)

20% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Final

Anexo Termo para pesquisa de Preço_rev_20190226. (0507994)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 288

Pagamento feito em parcelas mensais dos serviços a serem prestados durante o prazo contratual

A Tabela 5 mostra as condições para os pagamentos mensais de serviços.

TABELA 5:
Valor
Vmen_con_TRE_AL

Início / Período / Evento Condicionante
início : imediato a partir da Aceitação do 1º Grupo
período : até o final do contrato
evento condicionante: apresentação da “fatura” relativa aos serviços
executados até o 5º dia útil do mês subseqüente
início : imediato para todas as conexões dedicadas instaladas em um
determinado Grupo, a partir da Aceitação deste Grupo

Vmen_con_ded_PER
período : até o final do contrato
FIL_X_AL
evento condicionante: apresentação da “fatura” relativa aos serviços
executados até o 5º dia útil do mês subseqüente

Desconto a ser aplicado pelo não cumprimento do SLA (Service Level Agreement) ou NMS (Nível
Mínimo de Serviço) contratado para conexões TRE e conexões dedicadas

O SLA não estará cumprido caso o somatório de tempos de parada do respectivo enlace do
Backbone Secundário exceda o tempo permitido de parada Tpermparada, que é obtido por:

Concentrador:

Tpermparada_con_TRE = Ttotal_disp_con_TRE x (1 – 0,9944)

onde:

Anexo Termo para pesquisa de Preço_rev_20190226. (0507994)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 289

Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma Concentrador no respectivo
mês

0,9944 equivale ao SLA de 99,44%

Conexões Dedicadas:

Tpermparada_con_ded = Ttotal_disp_con_ded x (1 – 0,991)

onde:

Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão dedicada no
respectivo mês

0,991 equivale ao SLA de 99,1%

Em caso de não cumprimento do SLA (acordo de nível de serviço) contratado, a licitante contratada
se obrigará a conceder um desconto na parcela subseqüente (do mês seguinte) de pagamento
mensal, observando a seguinte regra:

Concentrador:

Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_TRE_AL / Ttotal_disp_con_TRE) x
(2 x ( PNF – Tpermparada_con_TRE))

onde:

Vmen_con_TRE_AL = Valor mensal pago pela Concentrador
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Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma Concentrador no respectivo
mês
 PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em minutos
Tpermparada_con_TRE = tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado

Conexões Dedicadas:

Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL / Ttotal_disp_con_ded) x
(2 x ( PNF – Tpermparada_con_ded))

onde:

Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL = Valor mensal pago pela respectiva conexão dedicada
Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão dedicada no
respectivo mês
 PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em minutos
Tpermparada_con_ded = tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado

Ou seja, o desconto na parcela subseqüente será proporcional a 2 (duas) vezes o somatório dos PNF,
descontado o tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado.

Obs. 1: o PNF – Período de não funcionamento da conexão é o tempo decorrido entre a “abertura de
chamado técnico” e a solução do problema, atestada pela equipe técnica da Justiça Eleitoral.

Obs. 2: serão excluídas dos cálculos de PNF as paradas programadas pela equipe técnica da Justiça
Eleitoral em conjunto com a licitante contratada.

PENALIDADES
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Em caso de não cumprimento de qualquer especificação contida neste documento e não
cumprimento com relação ao cronograma, serão aplicadas as penalidades previstas no edital e no
contrato. As principais infrações que ocasionam penalidades estão descritos na Tabela 6 a seguir.

TABELA 6:

Para efeito de aplicação de advertência e multa, às infrações são atribuídos graus, conforme as
tabelas a seguir:
Grau Correspondência
1

Advertência

2

Multa de 0,2% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global do
contrato, até o máximo de 2,5% do contrato por ocorrência.

3

Multa de 0,4% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global do
contrato, até o máximo de 7,5% do contrato por ocorrência.

4

Multa de 0,8% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global do
contrato, até o máximo de 15% do contrato por ocorrência.

5

Multa de 1,6% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global do
contrato, até o máximo de 30% do contrato por ocorrência.

Item

Descrição

Grau

1

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexo não previstos nesta
tabela de penalidades, por item e por ocorrência

1

2

Atrasar na entrega de qualquer serviço não previsto nesta tabela de penalidades

1

3

Deixar de cumprir determinação formal ou instrução do fiscalizador, por ocorrência

2

4

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos não previstos
nesta tabela de penalidades, após reincidência formalmente notificada pelo
fiscalizador, por item e por ocorrência

2

5

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço constante do 1º

2
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Grupo, considerando o cronograma de eventos deste documento
6

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço constante do 2º
Grupo, considerando o cronograma de eventos deste documento

7

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço constante do 3º
Grupo, considerando o cronograma de eventos deste documento

8

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço constante do 4º
Grupo, considerando o cronograma de eventos deste documento

9

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão da Aceitação Global, considerando o
prazo definido no cronograma de eventos deste documento

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão do PFE, consideradas as exigências
10 especificadas para cumprimento deste Período de Funcionamento Experimental
neste documento

2

2

2

11

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de endereço ou velocidade
de conexão dedicada, por item por ocorrência

2

12

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de endereço ou velocidade
de um Concentrador, por item por ocorrência

3

13 Problemas de não funcionamento de um Concentrador

3

14 Problemas de não funcionamento de uma conexão TRE

3

15 Problemas de não funcionamento de todas conexões TRE

3

16 Problemas de não funcionamento de uma conexão dedicada

3

17 Problemas de não funcionamento de cinco ou mais conexões

3

18

Não prestação do Serviço de Manutenção de acordo com as características
especificadas neste documento

3

19

Não atendimento ao SLA contratado durante 3 (três) meses seguidos (em qualquer
tempo) para qualquer dos enlaces (conexões TREs e conexões dedicadas)

3

Não atendimento ao SLA contratado durante 2 períodos de 2 (dois) meses seguidos
20 em um ano (contagem de cada ano a partir da Aceitação Global) para qualquer dos
enlaces (conexões TREs e conexões dedicadas)
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Não atendimento ao SLA contratado durante 4 períodos de 1 (um) mês em um ano
21 (contagem de cada ano a partir da Aceitação Global) para qualquer dos enlaces
(conexões TREs e conexões dedicadas)

3

22

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços
contratuais, por dia de ocorrência

4

23

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou
consequências letais

5

O atendimento para a resolução de problemas nos circuitos obedecerá aos prazos abaixo:
Severidade ALTA: Esse nível de severidade é aplicado quando há a indisponibilidade no uso do
serviço. Prazo para atendimento inicial: 06 (seis) horas, contadas a partir do registro da ocorrência.
Prazo de Solução Definitiva de 24 (quatro) horas;
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 para
atendimento inicial: 12 (doze) horas, contadas a partir do registro da ocorrência. Prazo de Solução
Definitiva de 48 (quarenta e oito) horas.
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
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, dentro dos limites
temporais estabelecidos inicialmente;
Será considerado para efeitos do nível 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;
A CONTRATADA estará sujeita, garantida prévia defesa e sem prejuízo da possibilidade de
rescisão do contrato, a penalidades e/ou multas;
As multas poderão ser aplicadas cumulativamente, a critério do TRE-AL e em função do não
cumprimento do Acordo de Nível de Serviço, conforme a severidade apresentada;
A contagem do prazo de solução definitiva de cada chamado será a partir da abertura do chamado
na Central de Atendimento disponibilizada pela CONTRATADA, até o momento da comunicação
da solução definitiva do problema e aceite pela equipe técnica do TRE-AL;
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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 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;
Em Véspera e dia da Eleição, considerados os turnos de eleições oficiais individualmente e eleições
suplementares, com a comunicação formal nesta última hipótese, deverá haver técnico de
emergência nas dependências do TRE, com capacitação referente aos equipamentos instalados no
ponto concentrador e nos cartórios/escritórios remotos e com os demais contatos necessários, sendo
o prazo de solução definitiva para severidade ALTA contada a partir do registro da ocorrência de 08
horas na véspera e de 120 minutos no dia da Eleição;
Não cumprimento do prazo de solução na véspera e dia da eleição enseja em multa de 5% do valor
global do contrato, acréscimo de 0,5% de multa a cada 60 minutos de atraso suplementar até o
máximo de 15%, salvo força maior devidamente comprovada.

Observações importantes:

A verificação do cumprimento dos prazos de fornecimento dos produtos e serviços que compõem o
Backbone Secundário, para efeito de aplicação das penalidades previstas, será feita tomando-se por
base o Cronograma de Eventos definido neste Termo de Referência;

A verificação do cumprimento do SLA definido neste Termo de Referência será feita com base nos
chamados de manutenção registrados junto ao SGRS fornecido e com base nos registros de
ocorrências efetuados pelo Contratante. Deve ser considerado que:

O PNF – Período de Não Funcionamento do Enlace será computado em minutos a partir da
“abertura do chamado de manutenção” feito pelo “0800” da licitante contratada;

O término do PNF será computado a partir do aceite da manutenção (fechamento do chamado)
obrigatoriamente feito por um técnico do local responsável pela abertura do chamado, sendo
necessária a identificação deste técnico responsável pelo fechamento do chamado;

O somatório de PNF em minutos (“períodos de não funcionamento do enlace”) será o tempo
considerado como base para avaliar o cumprimento do SLA, e será tomado como base para a
aplicação de todas as penalidades previstas neste documento devido ao não cumprimento deste
requisito;
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O não atendimento do SLA, e consequente redução do valor a ser faturado, não inibe a aplicação
das penalidades previstas em contrato;

O não cumprimento de qualquer exigência definida neste Termo de Referência que implique em
aplicação de penalidades conforme o previsto no edital, no capítulo referente a “SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS”, será notificado à licitante contratada por meio de mensagem emitida pelo
Gestor do Contrato designado pelo Contratante, com cópia para a Secretaria de Tecnologia da
Informação/(órgão) Contratante, Secretaria de Administração/(órgão) Contratante e Diretoria da
Contratada.

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem a todos os requisitos deste Termo de
Referência.

Será considerada vencedora do certame a licitante que apresentar a proposta com menor “Valor
Global da Proposta – VGP”.
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SITE

LOGRADOURO

Nº

BAIRRO

MUNCÍPIO

CEP

UF

Almoxarifado

Avenida Menino Marcelo

5113

Antares

Maceió

57083410

AL

Prédio Sede

Avenida Aristeu De Andrade

377

Farol

Maceió

57051090

AL

Fórum Eleitoral de Maceió

Avenida Fernandes Lima

3487

Farol

Maceió

57057000

AL

44ª Zona Eleitoral

Avenida Progresso

360

Progresso

Girau do Ponciano

57360000

AL

49ª Zona Eleitoral

Rua Manoel Machado

2

Centro

São Sebastião

57275000

AL

25ª Zona Eleitoral

Praça Batista Acioly

40

Centro

Maragogi

57955000

AL

21ª Zona Eleitoral

Rua Marechal Deodoro Da Fonseca

S/N

Centro

União dos Palmares

57800000

AL

53ª Zona Eleitoral

Praça Laurentino Gomes de Barros

62-A

Centro

Joaquim Gomes

57980000

AL

28ª Zona Eleitoral

Rua Treze De Junho

216

Centro

Quebrangulo

57750970

AL

12ª Zona Eleitoral

Rua Francisco Pimentel

38

Centro

Passo de Camaragibe

57930000

AL

23ª Zona Eleitoral

Avenida Horácio Gomes De Melo

620

Centro

Capela

57780000

AL

18ª Zona Eleitoral

Rua Cel Francisco Cavalcante

51

Centro

São Miguel dos Campos

57240000

AL

29ª Zona Eleitoral

Rua 22 De Dezembro

181

Centro

Batalha

57420000

AL

40ª Zona Eleitoral

Rua Olavo Bilac

318

Centro

Delmiro Gouveia

57480000

AL

26ª Zona Eleitoral

Rua Tenente Jose Tomé

208

Centro

Marechal Deodoro

57160000

AL

19ª Zona Eleitoral

Av. Presidente Dutra

385

Monumento

Santana do Ipanema

57500000

AL

48ª Zona Eleitoral

Rua Ladislau Coimbra

177

Centro

Boca da Mata

57680000

AL

Fórum Eleitoral de Arapiraca

Rua Gervasio De Oliveira Lima

157 61

Novo Horizonte

Arapiraca

57312620

AL

45ª Zona Eleitoral

Rua Juracy Tenório Cavalcante

53

Centro

Igaci

57620000

AL

20ª Zona Eleitoral

Ismar De Goes Monteiro

S/N

Centro

Traipú

57370000

AL

5ª Zona Eleitoral

Rua Frederico Maia

S/N

Centro

Viçosa

57700000

AL

10ª Zona Eleitoral

Praça da Independência

S/N

Centro

Palmeira dos Índios

57600010

AL

9ª Zona Eleitoral

Rua João Lopes Ferreira

S/N

Centro

Murici

57820000

AL

13ª Zona Eleitoral

Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves

74

Santa Luzia

Penedo

57200000

AL

6ª Zona Eleitoral

Av. Pedro Pereira Acioli

S/N

José Paulino

Atalaia

57690000

AL

36ª Zona Eleitoral

Rua Conego Jacinto

5

Centro

Limoeiro de Anadia

57260000

AL

52ª Zona Eleitoral

Praça Bom Jesus

52

Centro

Matriz de Camaragibe

57910000

AL

42ª Zona Eleitoral

Praça Da Independência

33

Centro

Olho D'água das Flores

57442000

AL

7ª Zona Eleitoral

Rua C

167

Comendador Tércio Wanderley

Coruripe

57230000

AL

46ª Zona Eleitoral

Rua Clarindo Amorim

S/N

Centro

Cacimbinhas

57570000

AL
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39ª Zona Eleitoral

Rua Cônego Nicodemos

11

Centro

Água Branca

57490000

AL

38ª Zona Eleitoral

Avenida Ulisses Guedes

268

Brasilia

Piaçabuçu

57210000

AL

30ª Zona Eleitoral

Av. Dezesseis De Maio

S/N

Centro

Igreja nova

57280000

AL

32ª Zona Eleitoral

Rua Campo Grande

60

Xingó

Piranhas

57460000

AL

15ª Zona Eleitoral

Av. Presidente Fernando Collor De Melo

48

Tabuleiro Do Pinto

Rio Largo

57100000

AL

27ª Zona Eleitoral

Praça Coronel José Malta de Sá

14

Centro

Mata Grande

57540000

AL

34ª Zona Eleitoral

Rua Pedro Cavalcante

458

Centro

Teotônio Vilela

57265000

AL

17ª Zona Eleitoral

Praca Hernesto Gomes Maranhao

31

Centro

São Luís do Quitunde

57920000

AL

4ª Zona Eleitoral

Rua Coronel Costa Nunes

346

Centro

Anadia

57660000

AL

24ª Zona Eleitoral

Fazenda Renascer

S/N

Centro

Colônia Leopoldina

57975000

AL

35ª Zona Eleitoral

Rua Floriano Peixoto

417

Centro

Junqueiro

57270000

AL

16ª Zona Eleitoral

Praca Osman Costa Pino

S/N

Centro

São José da Laje

57860000

AL

14ª Zona Eleitoral

Rua Do Varadouro

531

Centro

Porto Calvo

57900000

AL

31ª Zona Eleitoral

Rua Profa. Maria José De R. Barros

S/N

Centro

Major Isidoro

57580000

AL

37ª Zona Eleitoral

Av. Governador Moacir Andrade

621

Centro

Porto Real do Colégio

57290000

AL

8ª Zona Eleitoral

Praça Floriano Peixoto

337

Centro

Pilar

57150000

AL

11ª Zona Eleitoral

Avenida Ferreira De Novaes

949

Centro

Pão de Açúcar

57400000

AL

43ª Zona Eleitoral

Rua Antonio Bomfim

S/N

Centro

Maribondo

57670000

AL

47ª Zona Eleitoral

Av João Fernandes Vieira

495

Centro

Campo Alegre

57250000

AL

50ª Zona Eleitoral

Rua Manoel Martins Lemos

120

Centro

Maravilha

57520000

AL

51ª Zona Eleitoral

Av. Manoel Marciano

418

Centro

São José da Tapera

57445000

AL

Prédio Sede

Pca Vsc Sinimbu

S/N

Centro

Maceio

57020720

AL

41ª Zona Eleitoral

Rua Benedito Mascarenhas

S/N

Centro

Sta Luzia Norte

57020720

AL
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De:

LUIZ CLAUDIO COELHO LUIZCLC <LUIZCLC@embratel.com.br>

Para:

Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>

Data:

27/02/2019 02:35 PM

Assunto:

[seic] Contratação. Serviço. Comunicação de dados. Backbone
secundário. TREAL.

Boa tarde,
Sra. Ana Paula
Referente a planilha em anexo, os endereços informados não estou correspondendo com endereço informado no
Google e por esse mo vo não conseguimos realizar as viabilidades técnicas.
Fico a disposição para qualquer dúvida.
Luiz Claudio
UNIDADE DE MERCADO
Diretoria de Vendas Empresarial e Cloud
T.: 55 85 4005-2478 C.: 55 85 9 91022142

luizclc@embratel.com.br
Claro Brasil

net.com.br | claro.com.br | embratel.com.br

De: Ana Paula Gomes Silva [mailto:anasilva@treal.jus.br]
Enviada em: terça-feira, 12 de fevereiro de 2019 17:51
Para: LUIZ CLAUDIO COELHO LUIZCLC
<LUIZCLC@embratel.com.br>
Assunto: Re: [seic] Contratação. Serviço. Comunicação
de dados. Backbone secundário. TREAL.
Boa tarde Luiz,
Aguardamos. Obrigada.

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7794/7711/7712

From: LUIZ CLAUDIO COELHO LUIZCLC <LUIZCLC@embratel.com.br>
To: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Date: Tue, 12 Feb 2019 20:35:21 +0000
Subject: [seic] Contratação. Serviço. Comunicação de dados. Backbone secundário. TREAL.
Boa tarde,
Sra. Ana Paula
Estarei enviando sua solicitação para área técnica para verificar as viabilidades
técnicas, só após essa análise poderei enviar a proposta comercial.
Prazo para o envio da proposta em até 10 dias.
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Fico a disposição.
Luiz Claudio
UNIDADE DE MERCADO
Diretoria de Vendas Empresarial e Cloud
T.: 55 85 4005-2478 C.: 55 85 9 91022142
luizclc@embratel.com.br
Claro Brasil
net.com.br | claro.com.br | embratel.com.br

-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: terça-feira, 12 de fevereiro de 2019 17:19
Assunto: Contratação. Serviço. Comunicação de dados. Backbone secundário. TREAL.
Prezado Senhor (a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar os serviços de
telecomunicações para prover a comunicação de dados entre a Sede deste Tribunal, os
Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em
todo o Estado de Alagoas, incluindo o fornecimento de enlaces de comunicação,
fornecimento dos insumos necessários para o funcionamento correto destes enlaces e
o serviço de implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme
especificações e demais detalhamentos presentes no termo de referência.
Para isto, solicitamos proposta de acordo os requisitos gerais, operacionais e de
acordo com o termo de referência e a relação de endereços de ativação em anexo. Na
impossibilidade de fornecer cotação, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL seic@tre-al.jus.br anasilva@treal.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às
13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL CNPJ nº:
06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7794/7711/7712
________________________________
AVISO DE CONFIDENCIALIDADE
Esta mensagem e seus anexos são de uso exclusivo de pessoas e entidades autorizadas
pela Embratel e podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. É
proibido revelar, alterar, copiar, divulgar ou se beneficiar, direta ou
indiretamente, destas informações sem a autorização de seus autores. Se você
recebeu este e-mail por engano, por favor, informe o remetente e apague a mensagem
imediatamente. A Embratel se reserva o direito de pleitear ressarcimento pelos
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prejuízos decorrentes do uso indevido das informações e de requerer a aplicação das
penalidades cabíveis.

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE
Esta mensagem e seus anexos são de uso exclusivo de pessoas e entidades autorizadas pela Embratel e podem
conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. É proibido revelar, alterar, copiar, divulgar ou se beneficiar, direta
ou indiretamente, destas informações sem a autorização de seus autores. Se você recebeu este e-mail por engano,
por favor, informe o remetente e apague a mensagem imediatamente. A Embratel se reserva o direito de pleitear
ressarcimento pelos prejuízos decorrentes do uso indevido das informações e de requerer a aplicação das
penalidades cabíveis.

Tipo de Conteúdo:
[2] Arquivo: Cópia de
Tamanho:
application/vnd.openxmlformatsInformacao_0500368_Enderecos_Ativacao.xlsx 14k
officedocument.spreadsheetml.sheet

E-mail CLARO. Inconsistência endereços.inviável proposta. (0508543)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 301
27/02/2019 14:39

SITE

LOGRADOURO

Nº

BAIRRO

MUNCÍPIO

CEP

UF

Almoxarifado

Avenida Menino Marcelo

5113

Antares

Maceió

57083410

AL

Prédio Sede

Avenida Aristeu De Andrade

377

Farol

Maceió

57051090

AL

Fórum Eleitoral de Maceió

Avenida Fernandes Lima

3487

Farol

Maceió

57057000

AL

44ª Zona Eleitoral

Avenida Progresso

360

Progresso

Girau do Ponciano

57360000

AL

49ª Zona Eleitoral

Rua Manoel Machado

2

Centro

São Sebastião

57275000

AL

25ª Zona Eleitoral

Praça Batista Acioly

40

Centro

Maragogi

57955000

AL

21ª Zona Eleitoral

Rua Marechal Deodoro Da Fonseca

S/N

Centro

União dos Palmares

57800000

AL

53ª Zona Eleitoral

Praça Laurentino Gomes de Barros

62-A

Centro

Joaquim Gomes

57980000

AL

28ª Zona Eleitoral

Rua Treze De Junho

216

Centro

Quebrangulo

57750970

AL

12ª Zona Eleitoral

Rua Francisco Pimentel

38

Centro

Passo de Camaragibe

57930000

AL

23ª Zona Eleitoral

Avenida Horácio Gomes De Melo

620

Centro

Capela

57780000

AL

18ª Zona Eleitoral

Rua Cel Francisco Cavalcante

51

Centro

São Miguel dos Campos

57240000

AL

29ª Zona Eleitoral

Rua 22 De Dezembro

181

Centro

Batalha

57420000

AL

40ª Zona Eleitoral

Rua Olavo Bilac

318

Centro

Delmiro Gouveia

57480000

AL

26ª Zona Eleitoral

Rua Tenente Jose Tomé

208

Centro

Marechal Deodoro

57160000

AL

19ª Zona Eleitoral

Av. Presidente Dutra

385

Monumento

Santana do Ipanema

57500000

AL

48ª Zona Eleitoral

Rua Ladislau Coimbra

177

Centro

Boca da Mata

57680000

AL

Fórum Eleitoral de Arapiraca

Rua Gervasio De Oliveira Lima

157 61

Novo Horizonte

Arapiraca

57312620

AL

45ª Zona Eleitoral

Rua Juracy Tenório Cavalcante

53

Centro

Igaci

57620000

AL

20ª Zona Eleitoral

Ismar De Goes Monteiro

S/N

Centro

Traipú

57370000

AL

5ª Zona Eleitoral

Rua Frederico Maia

S/N

Centro

Viçosa

57700000

AL

10ª Zona Eleitoral

Praça da Independência

S/N

Centro

Palmeira dos Índios

57600010

AL

9ª Zona Eleitoral

Rua João Lopes Ferreira

S/N

Centro

Murici

57820000

AL

13ª Zona Eleitoral

Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves

74

Santa Luzia

Penedo

57200000

AL

6ª Zona Eleitoral

Av. Pedro Pereira Acioli

S/N

José Paulino

Atalaia

57690000

AL

36ª Zona Eleitoral

Rua Conego Jacinto

5

Centro

Limoeiro de Anadia

57260000

AL

52ª Zona Eleitoral

Praça Bom Jesus

52

Centro

Matriz de Camaragibe

57910000

AL

42ª Zona Eleitoral

Praça Da Independência

33

Centro

Olho D'água das Flores

57442000

AL

7ª Zona Eleitoral

Rua C

167

Comendador Tércio Wanderley

Coruripe

57230000

AL

46ª Zona Eleitoral

Rua Clarindo Amorim

S/N

Centro

Cacimbinhas

57570000

AL

39ª Zona Eleitoral

Rua Cônego Nicodemos

11

Centro

Água Branca

57490000

AL

38ª Zona Eleitoral

Avenida Ulisses Guedes

268

Brasilia

Piaçabuçu

57210000

AL

30ª Zona Eleitoral

Av. Dezesseis De Maio

S/N

Centro

Igreja nova

57280000

AL

32ª Zona Eleitoral

Rua Campo Grande

60

Xingó

Piranhas

57460000

AL

15ª Zona Eleitoral

Av. Presidente Fernando Collor De Melo

48

Tabuleiro Do Pinto

Rio Largo

57100000

AL

27ª Zona Eleitoral

Praça Coronel José Malta de Sá

14

Centro

Mata Grande

57540000

AL

34ª Zona Eleitoral

Rua Pedro Cavalcante

458

Centro

Teotônio Vilela

57265000

AL

17ª Zona Eleitoral

Praca Hernesto Gomes Maranhao

31

Centro

São Luís do Quitunde

57920000

AL

4ª Zona Eleitoral

Rua Coronel Costa Nunes

346

Centro

Anadia

57660000

AL

24ª Zona Eleitoral

Fazenda Renascer

S/N

Centro

Colônia Leopoldina

57975000

AL

35ª Zona Eleitoral

Rua Floriano Peixoto

417

Centro

Junqueiro

57270000

AL

16ª Zona Eleitoral

Praca Osman Costa Pino

S/N

Centro

São José da Laje

57860000

AL

14ª Zona Eleitoral

Rua Do Varadouro

531

Centro

Porto Calvo

57900000

AL

Anexo CLARO Informacao_0500368_Enderecos_Ativacao.Anexo. (0508547)

VIABILIDADE
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793169

31ª Zona Eleitoral

Rua Profa. Maria José De R. Barros

S/N

Centro

Major Isidoro

57580000

AL

37ª Zona Eleitoral

Av. Governador Moacir Andrade

621

Centro

Porto Real do Colégio

57290000

AL

8ª Zona Eleitoral

Praça Floriano Peixoto

337

Centro

Pilar

57150000

AL

11ª Zona Eleitoral

Avenida Ferreira De Novaes

949

Centro

Pão de Açúcar

57400000

AL

43ª Zona Eleitoral

Rua Antonio Bomfim

S/N

Centro

Maribondo

57670000

AL

47ª Zona Eleitoral

Av João Fernandes Vieira

495

Centro

Campo Alegre

57250000

AL

50ª Zona Eleitoral

Rua Manoel Martins Lemos

120

Centro

Maravilha

57520000

AL

51ª Zona Eleitoral

Av. Manoel Marciano

418

Centro

São José da Tapera

57445000

AL

Prédio Sede

Pca Vsc Sinimbu

S/N

Centro

Maceio

57020720

AL

41ª Zona Eleitoral

Rua Benedito Mascarenhas

S/N

Centro

Sta Luzia Norte

57020720

AL

Anexo CLARO Informacao_0500368_Enderecos_Ativacao.Anexo. (0508547)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de fevereiro de 2019.
À COINF
Senhor Coordenador,
A empresa CLARO encaminhou há pouco e-mail e tabela anexa em que relata a
impossibilidade de averiguar a viabilidade técnica para a contratação do serviço de
comunicação de dados- backbone secundário; e, consequentemente, o envio de
proposta, devido a não correspondência de alguns dos endereços informados na
planilha de endereços de ativação com a busca realizada pela empresa, conforme
eventos 0508543 e 0508547.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 27/02/2019, às 15:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0508556 e o código CRC 15C4C6A3.

0011213-69.2018.6.02.8000

Despacho SEIC 0508556

0508556v1
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E-mail - 0509190
Data de Envio:
28/02/2019 13:34:03
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
diretoria@bsbtecnologia.com.br
diretoria@apis.com.br
comercial@worldtelecom.com.br
Assunto:
Contratação. Serviço. Comunicação de dados. Backbone secundário. TREAL.
Mensagem:
Prezado Senhor (a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar os serviços de telecomunicações para prover a
comunicação de dados entre a Sede deste Tribunal, os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça
Eleitoral, localizados em todo o Estado de Alagoas, incluindo o fornecimento de enlaces de comunicação,
fornecimento dos insumos necessários para o funcionamento correto destes enlaces e o serviço de
implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme especificações e demais
detalhamentos presentes no termo de referência.
Para isto, solicitamos proposta de acordo os requisitos gerais, operacionais e de acordo com o termo de
referência e a relação de endereços de ativação em anexo.
Na impossibilidade de fornecer cotação, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7711/7712
Anexos:
Anexo_0507994_Termo_para_pesquisa_de_Preco_rev_20190226..pdf
Anexo_0507996_Enderecos_Ativacao..pdf

E-mail SEIC 0509190

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 305

E-mail - 0509200
Data de Envio:
28/02/2019 13:45:01
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
comercial@vcnet.com.br
jonatha@vcnet.com.br
contato@mendex.com.br
rodrigo@mendex.com.br
fernando@logitel.com.br
logitel@logitel.com.br
fabriciochaves@gmail.com
agenciapub@hotmail.com
executarservicos@outlook.com
contato@valesat.com
rogerio@valesat.com
sergio@apis.com.br
cesar@grupogmaes.com
otavio@grupogmaes.com
clicknetbrasil@gmail.com
allanclicknet@gmail.com
jairoribeiro@velootelecom.com.br
comercial@velootelecom.com.br
veloonet@veloonet.com.br
ana.lamin@alootelecom.com.br
comercial@alootelecom.com.br
geison.costa@alootelecom.com.br
sergio@alootelecom.com.br
sergio@pregao.com.br
corporativo@caetenet.com.br
comercial2@provedortcnet.com.br
contato@provedortcnet.com.br
carloshenrique@acesso10.net.br
atendimento@timenordeste.com.br
cristiano@timenordeste.com.br
helio@timenordeste.com.br
wagner@timenordeste.com.br
Assunto:
Contratação. Serviço. Comunicação de dados. Backbone secundário. TREAL.
Mensagem:
Prezado Senhor (a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar os serviços de telecomunicações para prover a
comunicação de dados entre a Sede deste Tribunal, os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça
Eleitoral, localizados em todo o Estado de Alagoas, incluindo o fornecimento de enlaces de comunicação,
fornecimento dos insumos necessários para o funcionamento correto destes enlaces e o serviço de
implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme especificações e demais
detalhamentos presentes no termo de referência.
Para isto, solicitamos proposta de acordo os requisitos gerais, operacionais e de acordo com o termo de
referência e a relação de endereços de ativação em anexo.
Na impossibilidade de fornecer cotação, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.

E-mail SEIC 0509200
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Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7711/7712
Anexos:
Anexo_0507994_Termo_para_pesquisa_de_Preco_rev_20190226..pdf
Anexo_0507996_Enderecos_Ativacao..pdf

E-mail SEIC 0509200

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 307

WorldClient

1 de 2

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=HA02L0...

De:

"Contato ValeSat" <contato@valesat.com>

Para:

TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@treal.jus.br>

Data:

01/03/2019 10:58 AM

Assunto:

[seic] Contratação. Serviço. Comunicação de dados. Backbone
secundário. TREAL.;

Prezada Ana Paula,
Bom dia!
Primeiramente agradecemos a oportunidade que nos foi concedida.
Conforme solicitado, segue em anexo Proposta Comercial.
Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.
Atenciosamente,
Andiara Daher.
Contato: (13) 3856-1230

-----Mensagem Original----From: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
Sent: Thursday, February 28, 2019 1:45 PM
To: undisclosed-recipients:
Subject: Contratação. Serviço. Comunicação de dados. Backbone secundário. TREAL.
Prezado Senhor (a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar os serviços de telecomunicações para prover a
comunicação de dados entre a Sede deste Tribunal, os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça
Eleitoral, localizados em todo o Estado de Alagoas, incluindo o fornecimento de enlaces de comunicação,
fornecimento dos insumos necessários para o funcionamento correto destes enlaces e o serviço de implantação,
operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme especificações e demais detalhamentos presentes no
termo de referência.

Para isto, solicitamos proposta de acordo os requisitos gerais, operacionais e de acordo com o termo de referência
e a relação de endereços de ativação em anexo.

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

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva

E-mail Proposta. ValeSat. (0510077)
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Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7711/7712

[2] Arquivo: Proposta Comunicação de
dados- TRE-AL.pdf

E-mail Proposta. ValeSat. (0510077)

Tamanho:
272k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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PROPOSTA COMERCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS

Ao
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
A/C Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
OBJETO: Contratação de serviços de telecomunicações para prover a comunicação de dados entre a sede
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral,
localizados em todo o estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento
dos insumos necessários para o funcionamento correto destes enlaces, e serviço de implantação, operação,
manutenção e gerência destes enlaces, conforme especificações contidas no Termo de Referência
(Anexo_0507994).

PLANILHA VT_AL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
SERVIÇO

QTD

VALOR TOTAL

inst_con_TRE

1

R$ 25.000,00

Valt_PERFIL_con_TRE

1

R$ -

inst_con_ded

53

R$ 530.000,00

Valt_PERFIL_con_ded

10

R$ -

VTtot_inst_AL =

ITEM

SERVIÇO

R$ 555.000,00

VELOCIDADE
(Mbps)

QTD
(A)

VALOR
UNITÁRIO
MENSAL (B)

VALOR TOTAL
MENSAL
A x B = (C)

VALOR TOTAL
ANUAL
(C x 12)

01

con_TRE_AL_PERFIL 1

50

0

R$ 27.500,00

-

-

02

con_TRE_AL_PERFIL 2

75

0

R$ 37.500,00

-

-

03

con_TRE_AL_PERFIL 3

100

0

R$ 45.000,00

-

-

04

con_TRE_AL_PERFIL 4

120

0

R$ 48.000,00

-

-

05

con_TRE_AL_PERFIL 5
con_TRE_AL_PERFIL 6
con_ded_AL_perfil_1
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_3
con_ded_AL_perfil_4
con_ded_AL_perfil_5
con_ded_AL_perfil_6

150

0

R$ 52.500,00

-

-

200

1

R$ 60.000,00

R$ 60.000,00

R$ 720.000,00

2

10

R$ 2.200,00

R$ 22.000,00

R$ 264.000,00

4

40

R$ 3.800,00

R$ 152.000,00

R$ 1.824.000,00

6

0

R$ 5.100,00

-

-

06
07
08
09
10
11
12

8

2

R$ 6.000,00

R$ 12.000,00

R$ 144.000,00

10

0

R$ 6.400,00

-

-

20

1

R$ 10.000,00

R$ 10.000,00

R$ 120.000,00

VTtot_men_con_AL =

R$ 3.072.000,00

VT_AL (VTtot_inst_AL+ VTtot_men_con_AL)= R$ 555.000,00 + R$3.072.000,00 = R$3.627.000,00
VT_AL = R$ 3.627.000,00 (Três milhões Seiscentos e vinte e sete mil reais)


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.

Rua XV de Novembro 822 Sala 02 – Centro – Pariquera-Açú Cep 11930-000 – Tel. +55 (13) 3856-1230

Anexo ValeSat. Proposta Comunicação de dados- TRE-AL (0510078)
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Valor Total Proposto: R$ 3.627.000,00 (Três milhões Seiscentos e vinte e sete mil reais)
Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.

LOCAL DE INSTALAÇÃO: Conforme Anexo 0507996_Endereços ativação.
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
NOME:

Rogério Claudionor Mendes

CPF:
CARGO:
E-MAIL:
CONTATO:

290.963.538-46
Sócio Administrador
rogério@valesat.com
(13) 3856-1230

DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL: VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA ME
CNPJ:
07.017.934/0001-85
ENDEREÇO:
Rua XV de novembro, 822- Sala 02- Centro
E-MAIL:
contato@valesat.com
BANCO:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA:
4568 | OP.: 003 | CONTA CORRENTE: 316- 0

PARIQUERA-AÇÚ/SP, 01 DE MARÇO DE 2019.

ROGÉRIO CLAUDIONOR MENDES
SÓCIO ADMINISTRADOR

Rua XV de Novembro 822 Sala 02 – Centro – Pariquera-Açú Cep 11930-000 – Tel. +55 (13) 3856-1230

Anexo ValeSat. Proposta Comunicação de dados- TRE-AL (0510078)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 11 de março de 2019.

À SEIC
Sr. Chefe,
Em atenção ao Despacho SEIC 0508556, cumpreme informar que os endereços foram obtidos em consulta ao
Sistela ELO, alimentado pelos cartórios eleitorais, sendo
estes em última análise os responsáveis pela informação.
Doutra sorte, cumpre-me informar que são os
endereços supra os referenciados no atual Contrato TRE/AL
nº 40/2014 - Backbone Secundário.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 11/03/2019, às 14:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0511829 e o código CRC 6B3323C1.
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E-mail - 0511962
Data de Envio:
11/03/2019 16:22:45
De:
TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Para (com cópia oculta):
ps@oi.net.br
Assunto:
Contratação. Serviço. Comunicação de dados. Backbone secundário. TREAL.
Mensagem:
Prezado Paulo,
Há uma previsão para envio da proposta de backbone secundário.
Obrigada.
Ana Paula G Silva
TRE-AL

Prezado Senhor (a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar os serviços de telecomunicações para prover a
comunicação de dados entre a Sede deste Tribunal, os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça
Eleitoral, localizados em todo o Estado de Alagoas, incluindo o fornecimento de enlaces de comunicação,
fornecimento dos insumos necessários para o funcionamento correto destes enlaces e o serviço de
implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme especificações e demais
detalhamentos presentes no termo de referência.
Para isto, solicitamos proposta de acordo os requisitos gerais, operacionais e de acordo com o termo de
referência e a relação de endereços de ativação em anexo.
Na impossibilidade de fornecer cotação, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7711/7712
Anexos:
Anexo_0507994_Termo_para_pesquisa_de_Preco_rev_20190226..pdf
Anexo_0507996_Enderecos_Ativacao..pdf
E_mail_0507740_Email._Pedido._Proposta._OI_TELEMAR..pdf

E-mail SEIC 0511962
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LUIZ CLAUDIO COELHO LUIZCLC <LUIZCLC@embratel.com.br>

De:
Para:

Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>

Data:

11/03/2019 04:48 PM

Assunto:

Contratação. Serviço. Comunicação de dados. Backbone
secundário. TREAL.

Olá
Sra. Ana Paula
Com essa relação de endereço não conseguimos realizar as viabilidades técnicas e sem elas não conseguimos gera
a proposta.
Fico a disposição.
Luiz Claudio
UNIDADE DE MERCADO
Diretoria de Vendas Empresarial e Cloud
T.: 55 85 4005-2478 C.: 55 85 9 91022142

luizclc@embratel.com.br
Claro Brasil

net.com.br | claro.com.br | embratel.com.br

De: Ana Paula Gomes Silva [mailto:anasilva@treal.jus.br]
Enviada em: segunda-feira, 11 de março de 2019 16:08
Para: LUIZ CLAUDIO COELHO LUIZCLC
<LUIZCLC@embratel.com.br>
Assunto: Fwd: Re: [seic] Contratação. Serviço.
Comunicação de dados. Backbone secundário. TREAL.
Prioridade: Alta
Boa tarde Luiz,
A Unidade responsável informou que são os mesmos
endereços referenciados no atual Contrato TRE/AL nº

40/2014 - Backbone Secundário.

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

From: "Ana Paula Gomes Silva" <anasilva@tre-al.jus.br>
To: "LUIZ CLAUDIO COELHO LUIZCLC" <LUIZCLC@embratel.com.br>
Date: Wed, 27 Feb 2019 15:39:22 -0300
Subject: Re: [seic] Contratação. Serviço. Comunicação de dados. Backbone secundário. TREAL.
Boa tarde Luiz,

E-mail Resposta. CLARO EMBRATEL. (0512020)
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Encaminhei sua informação à Unidade requisitante responsável. Assim que tivermos um retorno, retomaremos o
contato. Obrigada.

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

From: LUIZ CLAUDIO COELHO LUIZCLC <LUIZCLC@embratel.com.br>
To: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
Date: Wed, 27 Feb 2019 17:35:48 +0000
Subject: [seic] Contratação. Serviço. Comunicação de dados. Backbone secundário.
TREAL.
Boa tarde,
Sra. Ana Paula
Referente a planilha em anexo, os endereços informados não estou correspondendo com endereço informado
no Google e por esse mo vo não conseguimos realizar as viabilidades técnicas.
Fico a disposição para qualquer dúvida.
Luiz Claudio
UNIDADE DE MERCADO
Diretoria de Vendas Empresarial e Cloud
T.: 55 85 4005-2478 C.: 55 85 9 91022142

luizclc@embratel.com.br
Claro Brasil
net.com.br | claro.com.br | embratel.com.br

De: Ana Paula Gomes Silva
[mailto:anasilva@tre-al.jus.br]
Enviada em: terça-feira, 12 de fevereiro de 2019
17:51
Para: LUIZ CLAUDIO COELHO LUIZCLC
<LUIZCLC@embratel.com.br>
Assunto: Re: [seic] Contratação. Serviço.
Comunicação de dados. Backbone secundário.
TREAL.
Boa tarde Luiz,
Aguardamos. Obrigada.

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

E-mail Resposta. CLARO EMBRATEL. (0512020)
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Telefones: 82 2122-7794/7711/7712

From: LUIZ CLAUDIO COELHO LUIZCLC <LUIZCLC@embratel.com.br>
To: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Date: Tue, 12 Feb 2019 20:35:21 +0000
Subject: [seic] Contratação. Serviço. Comunicação de dados. Backbone secundário. TREAL.
Boa tarde,
Sra. Ana Paula
Estarei enviando sua solicitação para área técnica para verificar as
viabilidades técnicas, só após essa análise poderei enviar a proposta comercial.
Prazo para o envio da proposta em até 10 dias.
Fico a disposição.
Luiz Claudio
UNIDADE DE MERCADO
Diretoria de Vendas Empresarial e Cloud
T.: 55 85 4005-2478 C.: 55 85 9 91022142
luizclc@embratel.com.br
Claro Brasil
net.com.br | claro.com.br | embratel.com.br

-----Mensagem original----De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: terça-feira, 12 de fevereiro de 2019 17:19
Assunto: Contratação. Serviço. Comunicação de dados. Backbone secundário. TREAL.
Prezado Senhor (a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar os serviços de
telecomunicações para prover a comunicação de dados entre a Sede deste Tribunal,
os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados
em todo o Estado de Alagoas, incluindo o fornecimento de enlaces de comunicação,
fornecimento dos insumos necessários para o funcionamento correto destes enlaces
e o serviço de implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces,
conforme especificações e demais detalhamentos presentes no termo de referência.
Para isto, solicitamos proposta de acordo os requisitos gerais, operacionais e
de acordo com o termo de referência e a relação de endereços de ativação em
anexo. Na impossibilidade de fornecer cotação, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30
às 13:30h.

E-mail Resposta. CLARO EMBRATEL. (0512020)
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL CNPJ nº:
06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7794/7711/7712
________________________________
AVISO DE CONFIDENCIALIDADE
Esta mensagem e seus anexos são de uso exclusivo de pessoas e entidades
autorizadas pela Embratel e podem conter informações confidenciais e/ou
privilegiadas. É proibido revelar, alterar, copiar, divulgar ou se beneficiar,
direta ou indiretamente, destas informações sem a autorização de seus autores.
Se você recebeu este e-mail por engano, por favor, informe o remetente e apague
a mensagem imediatamente. A Embratel se reserva o direito de pleitear
ressarcimento pelos prejuízos decorrentes do uso indevido das informações e de
requerer a aplicação das penalidades cabíveis.

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE
Esta mensagem e seus anexos são de uso exclusivo de pessoas e entidades autorizadas pela Embratel e
podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. É proibido revelar, alterar, copiar, divulgar ou se
beneficiar, direta ou indiretamente, destas informações sem a autorização de seus autores. Se você recebeu
este e-mail por engano, por favor, informe o remetente e apague a mensagem imediatamente. A Embratel se
reserva o direito de pleitear ressarcimento pelos prejuízos decorrentes do uso indevido das informações e de
requerer a aplicação das penalidades cabíveis.

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE
Esta mensagem e seus anexos são de uso exclusivo de pessoas e entidades autorizadas pela Embratel e podem
conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. É proibido revelar, alterar, copiar, divulgar ou se beneficiar, direta
ou indiretamente, destas informações sem a autorização de seus autores. Se você recebeu este e-mail por engano,
por favor, informe o remetente e apague a mensagem imediatamente. A Embratel se reserva o direito de pleitear
ressarcimento pelos prejuízos decorrentes do uso indevido das informações e de requerer a aplicação das
penalidades cabíveis.

E-mail Resposta. CLARO EMBRATEL. (0512020)
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De:

Paulo Sergio Alves De Moraes <ps@oi.net.br>

Para:

TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@treal.jus.br>

Data:

11/03/2019 05:41 PM

Assunto:

[seic] RES: Contratação. Serviço. Comunicação de dados.
Backbone secundário. TREAL.

Ana Paula, boa tarde!
Segue proposta em anexo, conforme pedido.
Fico à disposição,
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 [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: segunda-feira, 11 de março de 2019 16:23
Assunto: Contratação. Serviço. Comunicação de dados. Backbone secundário. TREAL.
Prezado Paulo,
Há uma previsão para envio da proposta de backbone secundário.
Obrigada.
Ana Paula G Silva
TRE-AL

Prezado Senhor (a),
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar os serviços de
telecomunicações para prover a comunicação de dados entre a Sede deste Tribunal, os
Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo
o Estado de Alagoas, incluindo o fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento
dos insumos necessários para o funcionamento correto destes enlaces e o serviço de
implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme especificações
e demais detalhamentos presentes no termo de referência.
Para isto, solicitamos proposta de acordo os requisitos gerais, operacionais e de
acordo com o termo de referência e a relação de endereços de ativação em anexo.

E-mail Proposta. OI TELEMAR. (0512057)
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Na impossibilidade de fornecer cotação, favor mencionar por e-mail.
Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL seic@tre-al.jus.br anasilva@treal.jus.br
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às
13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL CNPJ nº:
06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7711/7712
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.

[2] Arquivo: OI-PROPOSTA - TRE-AL REDE MPLS 11_03_2019.pdf

E-mail Proposta. OI TELEMAR. (0512057)

Tamanho:
310k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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PROPOSTA COMERCIAL

Poder Judiciário Federal
TRE - AL

Classificação :
Executivo(a) de Negócios :
Engenheiro(a) Comercial :
Data :

CONFIDENCIAL
PAULO SERGIO ALVES DE MORAES
FABIANO GONCALVES DE LOIOLA
11/03/19

OPTY SFA:

O conteúdo desta proposta constitui informação privilegiada e, como tal, tem caráter confidencial, só podendo
ser utilizado, exclusivamente, no cumprimento e execução das condições aqui estabelecidas, sendo vedado às
Partes utilizá-lo para fins outros que não os previstos neste instrumento ou repassá-lo a terceiros e/ou
empregados não vinculados diretamente ao objeto proposto.

Anexo OI-PROPOSTA - TRE-AL - REDE MPLS 11_03_2019 (0512058)
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MACEIÓ - AL, 11 de março de 2019.
A
SRA. ANA PAULA G SILVA
TRE - AL - CNPJ
Poder Judiciário Federal
Prezado(a),
A presente proposta tem por objetivo apresentar nossa solução em cumprimento à demanda que nos fora apresentada,
atendendo às especificações, condições e prazos nela listados, aos quais nos comprometemos a cumprir integralmente.

A Oi é uma marca que representa:

• Telemar Norte Leste S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79; Inscr. Estadual: 816.804-69; Endereço: Rua Gal. Polidoro, 99 – Botafogo, Rio
de Janeiro, RJ, CEP: 22280-001; Fixo: (61) 3131-3113/(61) 3415-8150; Fax: 0800-61-0329; Banco: 001 Banco do Brasil - Agência: 1755-8 - CC: 4779-1

Declarações:

• Declaramos que o prazo de inicio do serviço oferecido não será superior a 30 dias, contados a partir da data
da assinatura do contrato;
• Declaramos que o prazo de validade desta proposta é de 60 dias, contados a partir de sua emissão,
conforme data constante no cabeçalho deste documento;
• Declaramos que os preços oferecidos englobam a prestação de serviços, disponibilização de equipamentos
conforme listados neste documento, mão-de-obra, salários e todos os encargos trabalhistas, manutenção,
armazenamento, bem como todos os tributos e encargos, seguro e quaisquer outras despesas que incidam
ou venham a incidir sobre o objeto desta proposta;
Atenciosamente,

PAULO SERGIO ALVES DE MORAES
Executivo(a) de Negócios

Anexo OI-PROPOSTA - TRE-AL - REDE MPLS 11_03_2019 (0512058)
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Proposta de Preços
Esta proposta tem um prazo contratual de 12 meses, contados a partir da assinatura do contrato.

Projeto de Dados

Serviço
inst_con_TRE
Valt_PERFIL_con_TRE
inst_con_ded
Valt_PERFIL_con_ded
VTtot_inst_AL =

con_TRE_AL_PERFIL 1
con_TRE_AL_PERFIL 2
con_TRE_AL_PERFIL 3
con_TRE_AL_PERFIL 4
con_TRE_AL_PERFIL 5
con_TRE_AL_PERFIL 6
con_ded_AL_perfil_1
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_3
con_ded_AL_perfil_4
con_ded_AL_perfil_5
con_ded_AL_perfil_6

Quantidade

Valor Unitário
(R$)

Total (R$)

1

R$ 4.800,00

R$ 4.800,00

1
53
10

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 3.500,00

R$ 185.500,00

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 190.300,00

VELOCIDADE
50 M bps
75 M bps
100 M bps
120 M bps
150 M bps
200 M bps

QUANTIDADE
estimada
0
0
0
0
0
1

Valor mensal
(R$)

Valor mensal
(R$)

R$ 8.350,23

R$ 0,00

2 M bps
4 M bps
6 M bps
8 M bps
10 M bps
20 M bps

10
40
0
2
0
1

R$ 1.545,34

R$ 15.453,40

R$ 2.945,34

R$ 117.813,60

R$ 9.546,34

R$ 0,00

R$ 11.542,65

R$ 0,00

R$ 12.985,34

R$ 0,00

R$ 14.324,45

R$ 0,00

R$ 16.982,34

R$ 16.982,34

R$ 3.987,35

R$ 0,00

R$ 4.192,34

R$ 8.384,68

R$ 4.908,23

R$ 0,00

R$ 6.908,23

R$ 6.908,23

VTtot_men_con_AL =
VT_AL (VTtot_inst_AL+ (VTtot_men_con_AL x 12 M ESES) =

R$ 165.542,25
R$ 2.176.807,00

Valores com impostos

Anexo OI-PROPOSTA - TRE-AL - REDE MPLS 11_03_2019 (0512058)
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Termo de Aceite da Proposta
Com o objetivo de ratificar a sua escolha, solicitamos seu formal “De Acordo” com os termos deste documento. Esta
proposta será um anexo do nosso Contrato de Serviços.
As partes se comprometem a efetivar a assinatura do Contrato no curso do prazo de validade da proposta.

DE ACORDO:
SRA. ANA PAULA G SILVA
TRE - AL - CNPJ
MACEIÓ - AL, 11 de março de 2019.

Anexo OI-PROPOSTA - TRE-AL - REDE MPLS 11_03_2019 (0512058)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 1727 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À COMAP
Senhora Coordenadora,
1- Tratam os autos da contratação do serviço de telecomunicações
para prover a comunicação de dados entre a Sede deste Tribunal, os
Cartórios Eleitorais e escritórios remotos no Estado de Alagoas, com
fornecimento de enlaces de comunicação, insumos necessários para
o funcionamento correto destes enlaces e serviço de implantação,
operação, manutenção e gerência, conforme detalhamento e demais
especiﬁcações contidos no termo de referência atualizado (0507899),
versão para pesquisa de preço (0507990 e 0507994) e planilha de
endereços de ativação, evento 0507996.
2- Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações para
pesquisa de preços, despacho COMAP 0498904.
3- Contatadas diversas empresas (0500449, 0500459, 0509190,
0509200 e 0511962), a Worldnet (0501187), Vivo (0502917) e Tely
(0507580) informaram não possuir rede de acesso ou cobertura para
todos os munícipios elencados.
4- A Claro relatou diﬁculdade na elaboração de proposta devido a não
corrrespondência de alguns dos endereços informados pela unidade
requisitante, impossibilitando realizar a viabilidade técnica, eventos
0508543 e 0508547. Consultada, a COINF relatou que os endereços
foram obtidos em consulta ao sistema ELO e referenciados no atual
Contrato Nº 40/2014 (0511829). Contatada, mais uma vez, a Claro
ratiﬁcou a impossibilidade de encaminhar proposta, devido a
inviabilidade técnica, evento 0512020.
5- Recebemos proposta da empresa Valesat (0510078) com valor
total anual de R$ 3.627.000,00 (três milhões seiscentos e vinte e sete
mil reais) e OI Telemar (0512058) no valor anual de R$ 2.176.807,00
Informação 1727 (0512068)
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(dois milhões, cento e setenta e seis mil oitocentos e sete reais).
6- Diante das propostas recebidas estarem muito acima do valor
estimado pela unidade requisitante no plano de contratações 2019
(0507899) e da informação mencionada pela atual contratada OI
Telemar, de que as velocidades requeridas no termo de referência,
para a nova contratação, são no mínimo o dobro das velocidades da
rede atual (0507740), sugerimos o envio à área técnica - COINF, com
o objetivo de avaliação das propostas e possível proposição do valor a
ser estimado para a contratação, considerando-se o valor atual e o
incremento.
À consideração superior.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 12/03/2019, às 13:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 12/03/2019, às 13:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0512068 e o código CRC F952A265.
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Maceió, 12 de março de 2019.
À SAD
Senhor Secretário,
De acordo com a Informação 1727, 0512068, encaminho
os presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 12/03/2019, às 18:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0512776 e o código CRC 6F4EDD3B.
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Maceió, 14 de março de 2019.

Reporto-me à Informação 1727, da SEIC (0512068),
para solicitar o pronunciamento da COINF, Unidade
demandante, no sentido de avaliar as propostas e possível
proposição do valor a ser estimado para a contratação,
considerando-se o valor atual e o incremento.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/03/2019, às 21:07, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0514426 e o código CRC 416F40F9.
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Maceió, 18 de março de 2019.

À STI
Sr. Secretário,
Em atenção ao Despacho GSAD 0514426, cumpreme informar que as cotações apresentadas e consideradas na
Informação 1727, doc. 0512068, em seu item 5 são
tecnicamente compatíveis com o Termo de Referência para a
contratação em tela.
Todavia, como solicita o Sr. Secretário de
Administração, sugere-se como valor estimado para ﬁns de
balisamento o seguinte:
(A) = Valor atual do Contrato TRE/AL 40/2014 - 8º Termo de
Apostilamento, doc. 0498873, que não contempla o Fórum
Eleitoral de Maceió - FEM, nem o Fórum Eleitoral de Arapiraca FEA = R$ 740.911,33
(B) = Acréscimo do link para o FEM (con_ded_AL_perﬁl_6) doc. 0424156 (Valor referencial - 7º Termo Aditivo),acréscido de
5,48% do 8º Termo de Apostilamento = R$ 11.441,99 * 1,0548 *
12 (doze meses) = R$ 144.828,13
(C) = Acréscimo do link para o FEA (con_ded_AL_perﬁl_4) doc. 0424156 (Valor referencial - 7º Termo Aditivo), acréscido de
5,48% do 8º Termo de Apostilamento= R$ 8.570,52 * * 1,0548 *
12 (doze meses) = R$ 104.482,21
(A) + (B) + (C) = R$ 990.221,67 - projeção de preço máximo
considerado os valores atualmente praticados pelo Contrato
TRE/AL nº 40/2014, objeto de substituição.
Respeitosamente.
Despacho COINF 0515656
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Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 18/03/2019, às 15:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0515656 e o código CRC 1EFCC550.
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Maceió, 19 de março de 2019.

Senhor Secretário de Administração,
Segue pronunciamento do Senhor Coordenador de
Infraestrutura, conforme solicitação de Vossa Senhoria.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 19/03/2019, às 13:08, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0516178 e o código CRC 0E4AA823.
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Maceió, 27 de março de 2019.
À COFIN,
Sr. Coordenador,
Diante do exposto no Despacho COINF 0515656, tendo em vista que o valor estimado
sugerido mostra-se superior ao previsto no Plano de Contratações de TIC/2019,
conforme item 04 do evento 0507899, encaminho o presente expediente para que seja
informado se há sobra orçamentária passível de remanejamento para suportar tal
acréscimo.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 27/03/2019, às 16:05, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0520212 e o código CRC 067F091C.
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Maceió, 27 de março de 2019.

À SGO,
Para
(0520212).

manifestação

acerca

do

despacho

GSAD

Atencisoasamente.
Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 27/03/2019, às 17:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0520291 e o código CRC D7CF3B8E.
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Maceió, 24 de abril de 2019.

À COFIN,
Senhor Coordenador,

1. As despesas com a substituição/renovação
Backbone Secundário, com base na apurada projeção para
meses do coordenador da COINF (doc. 0515656) seriam
R$990.221,67. Desse modo teríamos o seguinte cenário
continuidade de contratação (o atual contrato vai até 23
outubro de 2019):
12
MESES=

R$
990.221,67
R$
MENSAL=
82.518,47

de
12
de
de
de

7 DIAS OUT/19 nov/19

dez/19

TOTAL P/ 2019

R$
19.254,31

R$
82.518,47

R$
184.291,26

R$
82.518,47

2. Atualmente o Contrato n.º 40/2014 está
empenhado em R$619.863,49 e há pré-empenho (para futura
prorrogação/contratação com reajuste) em R$146.877,89,
garantindo o total de R$766.741,38 à contratação em 2019.
3. Do cenário acima, itens 1 e 2, entendemos que
se o atual contrato continuar regularmente até o dia 23 de
outubro, sobrará a reserva de crédito de R$146.877,89 (item
2) para custear os R$184.291,26 (tabela acima) . Assim há um
relativo deﬁcit em 2019 de R$ 37.413,37. Diante disto,
sugerimos que sejam mantidos os mesmos parâmetros da
contratação atual, sem a inclusão, por ora, dos links do FEA e
FEM (vide doc. 0515656, itens B e C), o que geraria uma
diminuição de R$46.399,42 neste exercício, possibilitando a
nova contratação.
TOTAL
FEA E FEM
12 MESES

R$

249.310,34

MENSAL

R$

20.775,86

out/19
R$
4.847,70

nov/19

dez/19

TOTAL 2019

R$
20.775,86

R$
20.775,86

R$
46.399,42

4. Ressaltamos que o valor do item 1 acima é de
estimativa inicial e poderia, após licitação, sofrer reduções.
Caso venha a ocorrer diminuição substancial no futuro valor
contratado, seria possível a inclusão posterior dos outros
Despacho SGO 0532345
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links devido a sistemática de registro de preços.
5. Ainda, tomando com base a estimativa anual do
item 1, seria teoricamente possível sua continuidade em 2020,
pois o valor incluído pela STI na proposta orçamentária do
próximo ano (ainda em análise pelo TSE) foi de
R$ 1.029.831,00.
6. Por ﬁm, sugerimos a análise das informações
acima pela COINF e, caso aquela unidade concorde com os
dados, seja dada continuidade ao processo.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 24/04/2019, às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0532345 e o código CRC B621C6CF.
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Maceió, 24 de abril de 2019.

À GSAD (c/c p STI e COINF),
Sr. Secretário,
Diante do despacho GSAD (0520212), encaminho
manifestação da Seção de Gestão Orçamentária, através do
despacho (0532345).
Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 24/04/2019, às 18:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0532556 e o código CRC 26B2E842.
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Maceió, 24 de abril de 2019.

À SAD (c/c para STI e COFIN)
Sr. Secretário,
Em atenção ao Despacho COFIN 0532556, em que
pese a concordância deste subscritor com o raciocínio
exposto pelo Despacho SGO 0532556 no que tange à
continuidade do processo, cumpre-me, por dever de ofício,
alertar que a projeção do Despacho COINF 0515656 em que
se baseou a SGO teve o condão de sugerir valor estimativo
para balisamento, vez que os valor apurados pela COMAP,
Informação 1727 - doc. 0512068, são expressivamente
superiores.
Por ﬁm, há de se observar que tudo quanto até aqui
exposto reside em sede de potência, vez que os preços ainda
serão confirmados ou não pelo procedimento licitatório.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 24/04/2019, às 18:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0532572 e o código CRC 7AC3B26D.
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Maceió, 25 de abril de 2019.

Retornem os autos à SGO/COFIN, para ciência dos
apontamentos veiculados no Despacho COINF 0532572,
devendo-se ﬁxar o entendimento de que serão utilizados, para
efeito de licitação, os parâmetros assinalados por aquela
Unidade no Despacho 0515656, considerados os decréscimos
sugeridos pela no Despacho 0532572. Nesse sentido, seguem
os autos também à COINF para ajustar o TR ao que ora
exposto, no sentido de consolidarmos a instrução e abrirmos
a fase externa do certame o quanto antes possível, dada a
janela necessária à transferência do contrato.
Em paralelo, à SEIC, para ciência e concluir a
instrução, observando o disposto acima.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/04/2019, às 10:49, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0532698 e o código CRC EBCE7FFD.
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Maceió, 25 de abril de 2019.

À SGO,
Para ciência do despacho GSAD (0532698).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 25/04/2019, às 11:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0532722 e o código CRC A5B24159.
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Maceió, 25 de abril de 2019.

À SAD
Sr. Secretário,
Em atenção ao Despacho GSAD 0532698, entende
este subscritor que o Termo de Referência, doc. 0507889, não
carece de ajuste.
Com relação à temporária exclusão dos Fóruns
Eleitorais de Maceió e de Arapiraca, cumpre-me sugerir
apenas modiﬁcação do Anexo I - Locais de Instalação,
doc. 0532787, para fazer constar que tais endereços apenas
serão ativados com determinação expressa por parte da
Gestão Contratual e, portanto, só serão considerados para
fins de efeitos financeiros quando e se houver tal comando.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 25/04/2019, às 13:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0532773 e o código CRC B7D3DFEB.
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Planilha1

SITE

LOGRADOURO

Nº

BAIRRO

Almoxarifado

Avenida Menino Marcelo

5113

Antares

Prédio Sede

Avenida Aristeu De Andrade

377

Farol

Fórum Eleitoral de Maceió

Avenida Fernandes Lima

3487

Farol

44ª Zona Eleitoral

Avenida Progresso

360

Progresso

49ª Zona Eleitoral

Rua Manoel Machado

2

Centro

25ª Zona Eleitoral

Praça Batista Acioly

40

Centro

21ª Zona Eleitoral

Rua Marechal Deodoro Da Fonseca

S/N

Centro

53ª Zona Eleitoral

Praça Laurentino Gomes de Barros

62-A

Centro

28ª Zona Eleitoral

Rua Treze De Junho

216

Centro

12ª Zona Eleitoral

Rua Francisco Pimentel

38

Centro

23ª Zona Eleitoral

Avenida Horácio Gomes De Melo

620

Centro

18ª Zona Eleitoral

Rua Cel Francisco Cavalcante

51

Centro

29ª Zona Eleitoral

Rua 22 De Dezembro

181

Centro

40ª Zona Eleitoral

Rua Olavo Bilac

318

Centro

26ª Zona Eleitoral

Rua Tenente Jose Tomé

208

Centro

19ª Zona Eleitoral

Av. Presidente Dutra

385

Monumento

48ª Zona Eleitoral

Rua Ladislau Coimbra

177

Centro

Fórum Eleitoral de Arapiraca

Rua Gervasio De Oliveira Lima

157 61

Novo Horizonte

45ª Zona Eleitoral

Rua Juracy Tenório Cavalcante

53

Centro

20ª Zona Eleitoral

Ismar De Goes Monteiro

S/N

Centro

5ª Zona Eleitoral

Rua Frederico Maia

S/N

Centro

10ª Zona Eleitoral

Praça da Independência

S/N

Centro

9ª Zona Eleitoral

Rua João Lopes Ferreira

S/N

Centro

13ª Zona Eleitoral

Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves

74

Santa Luzia

6ª Zona Eleitoral

Av. Pedro Pereira Acioli

S/N

José Paulino

36ª Zona Eleitoral

Rua Conego Jacinto

5

Centro

52ª Zona Eleitoral

Praça Bom Jesus

52

Centro

42ª Zona Eleitoral

Praça Da Independência

33

Centro

7ª Zona Eleitoral

Rua C

167

Comendador Térci

46ª Zona Eleitoral

Rua Clarindo Amorim

S/N

Centro

39ª Zona Eleitoral

Rua Cônego Nicodemos

11

Centro

38ª Zona Eleitoral

Avenida Ulisses Guedes

268

Brasilia

30ª Zona Eleitoral

Av. Dezesseis De Maio

S/N

Centro

32ª Zona Eleitoral

Rua Campo Grande

60

Xingó

15ª Zona Eleitoral

Av. Presidente Fernando Collor De Melo

48

Tabuleiro Do Pint

27ª Zona Eleitoral

Praça Coronel José Malta de Sá

14

Centro

34ª Zona Eleitoral

Rua Pedro Cavalcante

458

Centro

17ª Zona Eleitoral

Praca Hernesto Gomes Maranhao

31

Centro

4ª Zona Eleitoral

Rua Coronel Costa Nunes

346

Centro

24ª Zona Eleitoral

Fazenda Renascer

S/N

Centro

35ª Zona Eleitoral

Rua Floriano Peixoto

417

Centro

16ª Zona Eleitoral

Praca Osman Costa Pino

S/N

Centro

14ª Zona Eleitoral

Rua Do Varadouro

531

Centro

31ª Zona Eleitoral

Rua Profa. Maria José De R. Barros

S/N

Centro

37ª Zona Eleitoral

Av. Governador Moacir Andrade

621

Centro

8ª Zona Eleitoral

Praça Floriano Peixoto

337

Centro

11ª Zona Eleitoral

Avenida Ferreira De Novaes

949

Centro

43ª Zona Eleitoral

Rua Antonio Bomfim

S/N

Centro

47ª Zona Eleitoral

Av João Fernandes Vieira

495

Centro

50ª Zona Eleitoral

Rua Manoel Martins Lemos

120

Centro

51ª Zona Eleitoral

Av. Manoel Marciano

418

Centro
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Planilha1
Prédio Sede

Pca Vsc Sinimbu

S/N

Centro

41ª Zona Eleitoral

Rua Benedito Mascarenhas

S/N

Centro

Obs.: a ativação dos enlaces dos
Fóruns Eleitorais de Maceió e de Arapiraca
deverá ser precedida de determinação
expressa por parte da Gestão do Contrato,
Para só então se fazerem valer os efeitos
financeiros dos mesmos.
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Planilha1

MUNCÍPIO

CEP

Maceió

57083410

Maceió

57051090

Maceió

57057000

Girau do Ponciano

57360000

São Sebastião

57275000

Maragogi

57955000

União dos Palmares

57800000

Joaquim Gomes

57980000

Quebrangulo

57750970

Passo de Camaragibe

57930000

Capela

57780000

São Miguel dos Campos

57240000

Batalha

57420000

Delmiro Gouveia

57480000

Marechal Deodoro

57160000

Santana do Ipanema

57500000

Boca da Mata

57680000

Arapiraca

57312620

Igaci

57620000

Traipú

57370000

Viçosa

57700000

Palmeira dos Índios

57600010

Murici

57820000

Penedo

57200000

Atalaia

57690000

Limoeiro de Anadia

57260000

Matriz de Camaragibe

57910000

Olho D'água das Flores

57442000

Coruripe

57230000

Cacimbinhas

57570000

Água Branca

57490000

Piaçabuçu

57210000

Igreja nova

57280000

Piranhas

57460000

Rio Largo

57100000

Mata Grande

57540000

Teotônio Vilela

57265000

São Luís do Quitunde

57920000

Anadia

57660000

Colônia Leopoldina

57975000

Junqueiro

57270000

São José da Laje

57860000

Porto Calvo

57900000

Major Isidoro

57580000

Porto Real do Colégio

57290000

Pilar

57150000

Pão de Açúcar

57400000

Maribondo

57670000

Campo Alegre

57250000

Maravilha

57520000

São José da Tapera

57445000
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Planilha1
Maceio

57020720

Sta Luzia Norte

57020720

Página 4

Planilha Endereços de Ativação com observação (0532787)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 343

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de abril de 2019.
À COMAP
Senhora Coordenadora,
1- Em atenção ao despacho GSAD (0532698) ratiﬁcamos
a Informação 1727-SEIC (0512068) complementada pelo despacho
COINF (0515656), sugerindo como projeção máxima para a referida
contratação o valor anual de R$ 990.221,67 (novecentos e noventa
mil duzentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos),
referendado pelo atual Contrato Nº 40/2014 -TRE/AL e despacho
COINF (0532773 ), com o entendimento de não haver alteração no
termo de referência; mas, apenas no anexo I, endereços de ativação,
especiﬁcamente para os Fóruns Eleitorais de Maceió e Arapiraca;
com sugestão, s.m.j, de realização de licitação na modalidade Pregão
Eletrônico, com fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo
Decreto nº 5.450/2005.
2- Faço juntada de proposta encaminhada, na tarde de
ontem, pela empresa Aloo Telecom com valor total global (30 meses)
estimado em R$ 2.865.323,40 (dois milhões, oitocentos e sessenta e
cinco mil trezentos e vinte e três reais e quarenta centavos) e anual
R$ 1.146.129,36 (um milhão, cento e quarenta e seis mil cento e
vinte e nove reais e trinta e seis centavos) conforme eventos
0532927 e 0532958.
À deliberação superior.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 25/04/2019, às 15:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Despacho SEIC 0532841

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 344

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0532841 e o código CRC 0EF19F43.
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De:

Ana Cláudia Lamin <ana.lamin@alootelecom.com.br>

Para:

TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@treal.jus.br>

Data:

24/04/2019 04:54 PM

Assunto:

[seic] ENC: TRE-AL: Contratação. Serviço. Comunicação de dados.
Backbone secundário. TREAL.

Prezados,
Segue Proposta Comercial Aloo Telecom conforme Termo de referência.
À disposição para quaisquer dúvidas.
A!.,

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.

De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Assunto: Contratação. Serviço. Comunicação de dados. Backbone secundário. TREAL.
Data: 28 de fevereiro de 2019 1:45:02 PM BRT
Para: undisclosed-recipients:;
Responder A: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Prezado Senhor (a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar os serviços de telecomunicações para prover a
comunicação de dados entre a Sede deste Tribunal, os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Jus=ça
Eleitoral, localizados em todo o Estado de Alagoas, incluindo o fornecimento de enlaces de comunicação,
fornecimento dos insumos necessários para o funcionamento correto destes enlaces e o serviço de implantação,
operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme especiﬁcações e demais detalhamentos presentes no
termo de referência.

Para isto, solicitamos proposta de acordo os requisitos gerais, operacionais e de acordo com o termo de referência
e a relação de endereços de a=vação em anexo.

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

Atenciosamente.

E-mail Proposta. AlooTelecom. (0532927)
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https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=HP1A55...

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7711/7712

[2] Arquivo: PROPOSTA COMERCIAL - Tamanho:
TRE AL.pdf
20248k

E-mail Proposta. AlooTelecom. (0532927)

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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PROPOSTA COMERCIAL PARA ATENDIMENTO AO TERMO DE

Rnponf,ncn- BAcKBoNE sBcuNlARto

r.

coNsrDnru,q6rsINICIAIS

1.1. Para elaboragdo dessa proposta de prego foram consideradas as especificag6es
contidas no Termo de Refer6ncia.

1.2.

In lormagdes cadastrais:

Raz6o Social: FSF Tecnologia S.A.;
Nome fantasia: Aloo Telecom;

CNPJ/MF: 05.680.391/0001-56;
Inscriglo Estadual: 241047889;,
Inscrigdo Municipal: 9006467 13;
Enderego: Rua Joaquim Nabuco, 325, Farol, Macei6 - AL;
Telefone/fax : (082) 2123 -3 5 00;
E-mail: s.eison.costa@alootelecom.com.br;
Endereqo Eletrdnico: 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 administragao, materiais,
servigos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciiirios, seguros, lucro e outros 6nus que
porventura possam recair sobre o fomecimento do objeto da presente proposta.

2.

OBJETO

2.1.

A presente proposta tem por objeto a contraaqao, pelo TRIBT-INAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS, de empresa especializada para prestagao de servigos de
telecomunicag6es para prover a comunicagdo de dados entre a sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, os Cart6rios Eleitorais e escrit6rios remotos da Justiga Eleitoral,
localizados em todo o estado de Alagoas, incluindo: fomecimento de enlaces de
comunicagdo, fomecimento dos insumos necess6rios para o funcionamento correto destes
enlaces, e servigo de implaltagSo, operagao, manutengao e ger6ncia destes enlaces,

conforme especificag6es e quantitativos estabelecidos no Termo de Refer6ncia e seus
anexos.

2.2. Conforme o Termo de Refer6ncia, o Backbone Secundario especificado nesta
proposta deverii substituir o backbone atual de ligagdo entre os Cart6rios Eleitorais e o
Prddio Sede do TRE/AL, implementado por meio do Contrato TREiAL n" 5l/2009. A
medida que os enlaces forem ativados no Backbone Secundrlrio especificado nesta
proposta, os enlaces integrantes do Contrato TRE/AL n" 5112009 ser6o desativados.
garantindo o funcionamento continuo das conex6es entre os Cart6rios Eleitorais e o
Pr6dio Sede do TRE/AL.

3.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

3.1.

A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogada.
atrav6s de solicitaq6o do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS.
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4.1.

O prazo mriximo para a conclusdo da implantagio do acesso segue conforme item
10.5. desta proposta.

5.

PRAZoorvrctxcraDocoNTRATo

5.1. O contmto terii duragdo de 30 (trinta) meses, passando a vigorar a partir da data
da assinatura do instrumento contratual pelas partes, podendo ser prorrogado(s), 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. ESPECTFTCACAO OOS REQUTSITOS GERATS OSRrCnroRrOS DO
BACKBONE STCUNU;InIO DE COMUNICAqAO DE DADOS DA JUSTTCA
ELEITORAL DE ALAGOAS
6.1. O Backbone Secund6rio de comunicagio de dados da Justiga Eleitoral de Alagoas
sera formado por enlaces de comunicagdo entre Cart6rios Eleitorais e o Pr6dio Sede do
TRE/AL.
6.2. Os requisitos gerais aqui apresentados ser6o observados para o Backbone Secundririo,
e que serdo atendidos obrigatoriamente nesta proposta;

a) Permitir a comunicagio entre Cart6rios Eleitorais e pr6dio Sede do TRE/AL
fomecendo os seguintes tipos de conexS.o em cada Cart6rio Eleitotal:

a.l)

fica ativa 24

Conexdo dedicada: modalidade de conexio que

horas/dia, 7

dias/semana, garantindo que o Cart6rio Eleitoral fique conectado com o TRE/AL todo o
tempo, ou seja, n6o h'i procedimento de desconexdo;
a.2) Conexdo comutada: modalidade de conexdo que d ativada sob demanda pelo Cart6rio
Eleitoral, ou seja, a conexdo 6 solicitada somente quando o cart6rio Eleitoral precisa se
conectar ao TRE/AL;

A Aloo

fomecerii para o pr6dio sede do TRE/AL, no minimo, um enlace para
recebimento/transmissSo dos dados de/para os Cart6rios Eleitorais, denominado
"Concentrador". Por meio do qual serdo encaminhados os dados de/para as conex6es
dedicadas e/ou conexdes comutadas dos Cart6rios Eleitorais,

b)

c) A Aloo fomecerii os meios de comunicagio necessSrios para implementar a conexao
entre os Cart6rios Eleitorais e o TRE/AL, conforme especificado nesta proposta;
d) A Aloo executar6 todos os servigos de instalagdo, comissionamento, integragdo, testes
de funcionamento e operagio de todos os enlaces em atendimento ao especificado nesta
proposta. O horiirio para execuqao destes servigos ser6 acordado entre o conhatante e a

licitante contratada;
d.1) A passagem de fiagdo intema (ligag6o entre o quadro de "distribuigdo geral" - DG e
a sala que acomoda os equipamentos) no caso do TRE d de responsabilidade da Aloo, que

I
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r;f.llizari a infraestrutura de cabeamento disponivel no Pr6dio Sede do TRE/AL (calhas,
dutos, eletro calhas);
d.2) A passagem de fiagdo intema nos Cart6rios Eleitorais, sempre que necessario, 6 de
responsabiiidade da Aloo;
e) A Aloo executar6 todos os servigos de operagho dos enlaces fomecidos em atendimento
ao especificado nesta proposta;

f) A Aloo fomecerii para todos os enlaces

de comunicagdo os insumos necessiirios para

seu funcionamento correto, conforme especificagdo detalhada de cada enlace;

g) A Aloo executarA os servigos de manutengao de todos os enlaces fomecidos de acordo
com o especificado nesta proposta;

h) A Aloo executar6 os servigos de manutengdo de todos os produtos fomecidos para o
coneto funcionamento dos enlaces, de acordo com o especificado nesta proposta;

i) A Aloo atender6 a todos os requisitos de fornecimento de servigos especificados
considerando que o Backbone Secundririo de comunicagio de dados da Justiga Eleitoral
em Alagoas vai ser implantado:
i.1) Nos Cart6rios Eleitorais, com abrangdncia em todos municipios do estado

de

Alagoas;

i.2) No pr6dio sede do TRE/AL.

7. ESPECIFICAEAO DOS REQUISITOS OPERACIONAIS DO BACKBONE
SECUNDARIO DE COMUNTCACaO DE DADOS DA JUSTIqA ELEITORAL
EMALAGOAS
O Backbone

Secund6,rio de comunicagdo de dados da Justiga Eleitoral em Alagoas
atenderd. aos seguintes requisitos de operagio inicial:

7.1. Implementagdo do Backbone Secund6rio considerando os perfis de Concentrador e
conex6es dedicadas dos Cart6rios Eleitorais" conforme olanilha do ANEXO I desta
proposta;

7.2. Implementagio das conex6es dedicadas entre Cart6rios Eleitorais e o TRE/AL
inicialmente nas seguintes condig6es:
a) Possibilidade de transportar, diferenciar e marcar as seguintes classes de servigo:

a.1) Tempo real

-

videoconferdncia;

a.2) Tempo real - voz sobre IP, dados de aplicagdes prioritririas e dados n6o prioritririos
(implementagSo de CoS - Class of Service e Qos - Quality of Service);
b) Entrega dos enlaces que comp6em as conex6es dedicadas devidamente interconectados
e interoperando com a rede local do TRE/AL;
|
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7'3' Implementagdo das conexdes comutadas (linha teref6nica convencional)
entre
Cart6rios Eleitorais e o TRE/AL, inicialmente nas seguintes condig6es:
a) Possibilidade de comunicagdo por linha comutada entre cart6rios
Ereitorais (ou outro
escrit6rio qualquer dentro do estado) e o prddio Sede do TRE/AL, acessando
um ponto
de Presenga (PoP) da licitante contratada do tipo RAS _ Remote
Access Serverl

b) Utilizar tarifagio reversa nas conexdes comutadas (uso de servigo ,,0g00,'ou
similar):

c) Permitir chamadas originadas de linhas telefdnicas convencionais ou celulares,
de
acordo com a determinagao do TRE/AL (o uso <1e chamadas via celular pode
ser

autorizado ou nao em determinados periodos);

7.4. Funcionamento de todos os equipamentos e acess6rios instalados nos cart6rios
Eleitorais e no Prddio sede do TRE/AL sem a necessidade de operadores locais;
7.5. AAloo garantini que o circuito concentrador tenha SLA (Service Level Agreement)
estabelecido de 99,44% de disponibilidade minima, a ser medida mensalmenteltodo,

o,

produtos e servigos fomecidos para implementagdo deste circuito terdo qualidade e
disponibilidade que n6o comprometam este indice;
7.6. A Aloo garantir6 que todos os canais de comunicagio do tipo conexdo dedicada nos
cart6rios Eleitorais tenham SLA (Service Level Agreement) eitabelecido de 99,1yo de
disponibilidade minima, a ser medida mensalmente. Todos os produtos e servigos
fomecidos para implementagio das "conexdes dedicadas" nos cart6rios Eleitorais tei5o

qualidade e disponibilidade que n6o comprometam este indice;

7'7. Todos os enderegos de instalag6o de instalagdo listados no "Anexo
viabilidade t6cnica, para as respectivas velocidades especificadas;

I"

terao total

Em caso de mudanga de enderego de qualquer dos sites integrantes do Backbone
1.8.
Secundririo (cart6rios Eleitorais ou Pr6do Sede do TRE/AL), um novo enlace ser6
solicitado para o novo enderego. os eniaces instalados nos locais atuais ser6o desativados
assim que o(s) enlace(s) for(em) instalado no novo local (instalaqdo de novo circuito com
efeito de alterag5o de enderego).
8.

ESPECIFICACAO DOS SERVIQOS E PRODUTOS DE RESPONSABILIDADE

DAALOO

os servigos e produtos especificados tom por objetivo constituir a rede de comunicaedo
de dados entre cart6rios Eleitorais e o Prddio sede do TRE/AL, denominada Backbone
Secundiirio, conforme a topologia mostrada na Figura 1.
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Figura I : Topologia do Backbone Secundario
8.1, Meios de comunicagio (Enlaces de Comunicagio)
8.1.1. Caracteristicas da nuvem WAN que comp6e o Backbone Secundario

Entende-se por nuvem WAN que comp6e o "Backbone Secundririo" o meio
compreendido desde o POP (Point ofPresence) de entrada,/saida dos dados atd o POP de
saida/entrada dos dados, aos quais est6o conectados os Roteadores CPE (Customer
Premisse Equipment) colocados d disposigdo nos sites da Justiga Eleitoral em Alagoas
(TRE e Cart6rios Eleitorais), conforme ilustra a Figura 2.

flC
Figura 2: Nuvem WAN que comp6e o Backbone Secundario
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A comutagao de dados na nuvem WAN da Aloo que compde o Backbone Secundario
atenderd aos seguintes requisitos obrigatoriamente:

a) Garantir o roteamento das conex6es dedicadas dos cart6rios Eleitorais oara
Concentrador utilizando protocolo MPLS

-

a

Multiprotocol Label Switchingl

b) Operar em conformidade com, no minimo, as seguintes RFCs:
b.1) RFC 2474: "Defrntion of the Differentiated Services Field (DS Field) in rhe Ipv4
and IPv6 Headers";
b.2) RFC 2475: "An Atchitecture for Differentiated Services"l
b.3) RFC 2597: "Assured Forwarding PHB Group";
b.4) RFC 2598: "An Expedited Forwarding PHB";
b.5) Rf'C 2983: "Differentiated Services and Tunnels";
b.6) Rf'C 303 i : "Multiprotocol Label Switching Architectue";
b.7) RIC 3032: "MPLS Label Stack Encoding";

b.8) RI'C 3270: "Multi-Protocol Label Switching (MPLS) Suppon of Differentiated
Services";
c) Possuir dimensionamento correto para garantir a transmissdo de dados de acordo com
as velocidades definidas nas conex6es dedicadas e Concentrador, solicitadas.
8.1.2. Caracteristicas do Acesso Concentrador (Pr6dio Sede do TRE/AL)
O Concentrador 6 constituido pelo(s) enlace(s) de comunicagio instalado(s) no TRE/AL,
para recebimentoitransmissao de dados de/para os Cart6rios Eleitorais, e sua implantagdo
atenderii as seguintes exig€ncias:

a) Utilizar6 no minimo 1 (um) Circuito Concentrador (enlace para acesso a nuvem WAN
que comp6e o Backbone Secundiirio, utilizado para comunicagio com os Cart6rios
Eleitorais);
a.1) A Aloo n5o utilizani "trunking", ou seja, o uso de mais de um enlace para compor a
conexao;

b) A Aloo permitini no enlace Concentrador a classificagdo e marcagdo de diferentes
niveis de trifego (CoS e QoS), sendo implementadas as seguintes classes de serviqo:
b.1) Tempo Real Voz: aplicag6es sensiveis ao retardo (delay) e variag6es de retardo da
rede (iitter), que exigem priorizaqio de pacotes e reserva de banda;
b.2) Tempo Real Video: aplicag6es sensiveis ao retardo (delay) e variaq6es de retardo da
rede (iuer), que exigem priorizagSo de pacotes e reserva de banda;
|
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b.3) Dados Priorit6rios: aplicaE6es interativas para o neg6cio, que exigem entrega
garantida e tratamento prioritiirio. Aplicagdes de ger6ncia estlo alocadas nesta classe;
b.4) Dados N6o Prioritirios: aplicagdes com mensagens de tamanho muito variado e ndo
imprescindiveis para o atendimento imediato aos clientes. Embora possam representar
conteudo muito importante e relacionado com o neg6cio, essas aplicaq6es podem esperar
por disponibilidade de recursos na rede, em hor6Lrios com menor volume de transaebes de
negocio- para serem efetuadas:

c) A Aloo efetuarii a classificagZo do triifego de acordo com as determinagdes da equipe
t6cnica designada pelo TRE/AL;
c.'l) A classificagSo na configuragdo inicial ser6 entregue para

a

Aloo no przo definido

no Cronograma de Eventos, constante desta proposta;

c.2) A classificagdo pode ser alterada. com aviso prdvio da equipe t6cnica do TRE/AL,
sendo que o pedido deve ser gerado com pelo menos 15 dias de anteced6ncia da data
solicitada para implementagdo.

d) A Aloo

fomecer6 o circuito Concentrador por meio de enlaces logicamenle
independentes e isolados do ambiente priblico da Intemet. Esta garantia ser6
implementada fim-a-fim na conexio com os Cart6rios Eleitorais;
d.1) A equipe tdcnica do TRE/AL definirri o "range" de endereqamento IP LAN a ser
utilizado no ambiente de rede local do TRE (ver Figura 3). O enderegamento IP LAN a
ser utilizado 6 privado (10.17.X.X). O detalhamento destes enderegamentos ser6
encaminhado para Aloo dentro do prazo estabelecido no Cronograma de Eventos,
constante desta proposta;
d.2) O enderegamento IP WAN a ser utilizado pela Aloo no Concentrador (ver Figura 3)
serii restrito da respectiva operadora, ou seja, IP ndo divulgado e nem utilizado pelo
priblico Intemet. Entende-se por enderegamento IP WAN os endereqos IP da conexdo
entre o POP da contratada e o Roteador CPE instalado no TRE:

TRE/AL-SEDE

l: IF lll

Figura 3: Localizaqlo dos IP LAN e IP WAN para Concentrador
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e) A Aloo nao possuirii nenhum tipo de restrigao de uso, operando 24 horas por dia, 7 dias
por semana' sem limite de quantidade de dados trafegados, nem restrigdo de tipo de dados
trafegados, porta l6gica ou servigo, devendo ser considerada a banda disponivel em cada
acesso;

A Aloo permitird que o TRE/AL se comunique com os respectivos cart6rios Eleitorais
escrit6rios remotos com a velocidade definida no enlace, independentemente do volume
de trdfego no Backbone Secundririo;
1)

e

g) A Aloo

fomecerd

o

Concentrador obrigatoriamente terresfte, exclusivamente

implementadas por meio de fibra 6ptica;
g.1) A Aloo n6o implementarii a "riltima milha" com o uso de tecnologias baseadas em
Wi-Fi 802.1lar'blg/n e variantes, ou ainda utilizaglo de frequCncia de uso priblico sem
licenciamento pr6vio (900MH2, 2AGHz, 5.8GHz, etc.);
8. 1.2.1 .

Insumos para o Circuito Concentrador

Os seguintes insumos, de propriedade da Aloo, serdo fomecidos em comodato
permitir o funcionamento do Concentrador:

Da.ra

a) Cabos e adaptadores:
a.1) Cabo de conexdo do Roteador CPE com modem ou outro equipamento utilizado para
acesso ao Backbone Secundiirio;
a.2) Cabos de energia el6trica para todos os equipamentos fomecidos;
a.3) Adaptadores 6pticos para conexdes implementadas por meio de fibra 6ptica;
b) Switches: A Aloo fomec6 para permitir a conexdo do Roteador CPE ao ambiente WAN
(Backbone Secundririo). Este equipamento operar6 em 110/220Y;
c) Roteadores CPE (Customer Premise Equipment): A Aloo fomeceni Roteador CpE para

realizar a interface entre o ambiente de rede local (LAN) dos TRE e
Secundririo, atendendo no minimo as seguintes exig€ncias:

o

Backbone

c.1) Sdo dimensionados para que tenham capacidade de encaminhamento de pacotes Ip,
em pacotes por segundo, compativeis com as velocidades dos enlaces conectados,

limitado o uso de mem6ria a 70Vo do total disponivel quando da carga m6xima da CpU;

c.1.1) Caso seja identificado, durante a execuqdo do contrato, um roteador com uso
miiximo de CPU e mem6ria acima dos limites estabelecidos, o mesmo ser6 substituido
ou atualizado, sem que isso implique acr6scimo nos preqos contatados;

c.2) Possuirdo todas as facilidades de gerenciamento que permitam o fomecimento
adequado de todos os servigos especificados, destacando:

c.3) Gerenciamento SNMP compativel com as vers6es v2c e v3;

|
Rua
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c.3.1) Protocolo SNMP habilitado, com acesso de leitura por parte do TRE;
c.3.1.1) ConhguragSo de "traps" por parte da Aloo, a pedido do TRE, para monitoragdo
de eventos especificos. Caso necess6ria, esta configuragio seni solicitada com pelo menos
15 dias de anteced€ncia da data real de monitoragio;
c.3.2) Suporte a

MIBJI e RMON;

c.3.3) Suporte a classificagdo de tr6fego;

c.3.4) Suporte a tunelamento VPN com IPSec com no minimo os algoritmos de 168-bit
3DES, 128-bit AES e 256-bit AES para conexbes VPN com IPSEC. Possuir6 hardware
dedicado para aceleragSo de criptografia (ser6o suportados pelo menos os algoritmos
3DES e AES em hardware);
c.4) Permitirem acesso d leitura de configuragdo por parte do TRE, atrav6s de "usu6rio"
e "senha" especificos;

c.4.1) As senhas fomecidas para o TRE/AL n6o possibilitardo o acesso a qualquer
informagdo confidencial sobre o backbone da licitante contratada, e n6o possibilitardo
qualquer ag6o ou leitura que prejudique a seguranga do Backbone Secundririo;

c.5) Serem mantidos com a hora ajustada com o ON (Observat6rio Nacional), e
sincronizados atravds do protocolo NTP (Network Time Protocol) - RFC 1305 ou

protocolo SNTP (Simple Network Time Protocol) versio 4

-

RFC2030;

c.6) Interfaces:

c.6.1) LAN: Minimo de 01 (uma) interface 100/1000BaseT para interconexdo com o
ambiente de rede local do TR-E;

c.6.2) WAN: Nrimero suficiente de interfaces para conexdo com os enlaces WAN
fomecidos;
c.7) Operar em 110/220Y;

d) Rack: Os equipamentos ser6o instalados em rack padrdo de 19" de propriedade do
TRE/AL.
e) Ao t6rmino do contrato, os insumos fornecidos em comodato serdo entregues d Aloo
no estado em que estiverem.
8.1.2.2. Perfis de Circuito Concentrador

A Tabela

1 mostra os

perfis que devem ser considerados para o Concentrador:

Tabela 1: Perfis da conexio TRE
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l0 Mbps

.,

20 Mbps

J

30 Mbps

4

50 Mbps

5

75 Mbps

6

100 Mbps

7

120 Mbps

8

150 Mbps

9

200 Mbps

8.1.2.3. Acordo de Nivel de Serviqo (Service Level Agreement
Concentrador:

O

.-

Concentrador

do Backbone

Secundario terri

-

SLA) para

SLA (Service Level

o

Agreement)

estabelecido de 99,44o/o de disponibilidade minima, a ser medida mensalmente. Todos os
produtos e servigos fomecidos para o concentrador terdo qualidade e disponibilidade que
nao comprometam este indice;
8.

1.2.4. Dimensionamento do Concentrador

A Aloo dimensionarii o concentrador considerando
75%o

a velocidade

total igual a no minimo
do somat6rio das velocidades das conexdes dos Cart6rios Eleitorais de Alagoas.

8.1.3. caracteristicas das conex6es Dedicadas nos cart6rios Eleitorais/Escrit6rios
Remotos
Sdo consideradas conexdes dedicadas aquelas em que o canal de comunicagdo entre o
Remotos e seu respectivo TRE fica disponivel 24 horas/dia,
sem necessidade de procedimentos de conexd.o e desconexao a cada acesso do cart6rio

cat6rio Eleitoral/Escrit6rios

Eleitoral/Escrit6rio Remoto ao TRE.
As seguintes especificaq6es e necessidades serao observadas obrigatoriamente para todas
as conex6es dedicadas:

a) utilizar em cada cart6rio Eleiroral/Escrit6rio Remoto no minimo 01 (uma) conexdo
dedicada (enlace para acesso ao Backbone Secund6rio, utilizado para comunicagio com
o TRE):

b) Fornecer as conex6es dedicadas por meio de enlaces logicamente independentes e
isolados do ambiente priblico da Intemet. Esta garantia serii implementada fim-a-fim na
conexdo com o TRE;

|
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b.1) A equipe t6cnica do TRE/AL definini o "range" de enderegamento Ip LAN a ser
utilizado no ambiente de rede local de cada Carl6rio Eleitoral (ver Figura 3). O
enderegamento IP LAN a ser utilizado d privado (10.182.X.X). O detalhamento destes
enderegamentos serii encaminhado para a Aloo dentro do prazo estabelecido no
Cronograma de Eventos eonstante desta proposta;
b.2) O enderegamento IP WAN a ser utilizado pela Aloo nas ,,conex6es dedicadas,, (ver
Figura 3) serii restrito da respectiva operador4 ou seja, IP nio divulgado e nem acessivel
pela Internet. Entende-se por enderegamento IP WAN os endereqos Ip da conexdo entre
o POP da Licitante contratada e o Roteador CPE instalado no Cart6rio Eleitoral:

TRE/AL-SEDE

Cfir
Ql ti./

!

Figura 3: LocalizaEdo dos IP LAN e IP WAN para conexdes dedicadas

c) Garantir que todas as conex6es dedicadas sejam multiplexadas na nuvem WAN do
Backbone Secund6rio e roteadas para o Concentrador. Esta multiplexaEdo serii garantida
mesmo nos casos em que as conexdes dedicadas sejam implementadas com diferentes
tecnologias;

d) A Aloo

fomecerd comunicagdo via conex5o dedicada entre os Carr6rios
Eleitorais/Escrit6rios Remotos somente por meio de roteamento feito pelo TRE/AL (o
TRE/AL d o centro do Backbone Secundririo):
d.1) O "default gateway" dos roteadores dos Cart6rios Eleitorais/Escrit6rios Remotos
ser6o o Roteador CPE do Prddio Sede do TRE/AL;

e) A Aloo nio possuirii nenhum tipo de restrigSo de uso, operando 24 horas por dia, 7
dias por semana, sem limite de quantidade de dados trafegados, nem restrigao de tipo de
dados lrafegados. porta logica ou serviEo:
f) A Aloo permitirri que os Cart6rios Eleitorais/Escrit6rios Remotos se comuniquem com
o Prddio Sede do TREiAL com a velocidade definida na conexdo dedicada que chega ao
respectivo Cart6rio Eleitoral/Escrit6rio Remoto, independentemente do volume de
trelego na nuvem WAN que comp6e o Backbone Secundririo (100% de banda disponivel
na conex6.o dedicada);

g) A Aloo fomecer6 as conexdes dedicadas obrigatoriamente terrestres, implementadas
por meio de pares metAlicos, libra 6ptica ou rridio digital com frequdncia de uso restrito
e licenciada iunto d Anatel:
|
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g.1) sdo permitidos acessos de "riltima milha" implementados por meio de sat6lite;
8.1.3.1. Insumos para conexdes dedicadas nos Cart6rios Eleitorais/Escrit6rios Remotos

Os seguintes insumos, de propriedade da licitante contratada, ser6o fomecidos em
comodato para o funcionamento das conex6es dedicadas nos Cart6rios
Eleitorais/Escrit6rios Remotos :
a) Cabos e adaptadores:

a.1) Cabo de conexdo do Roteador CPE do Cart6rio Eleitoral com switch utilizado oara
acesso ao Backbone Secunddrio;
a.2) Cabos de energia el6trica para todos os equipamentos fomecidos;
a.3) Adaptadores 6pticos para conex6es implementadas por meio de fibra 6ptica;

b) Switch para acesso WAN: Ser6 fomecido switch para permitir a conexdo do Roteador
CPE do Cart6rio Eleitoral ao ambiente WAN (Backbone Secund6rio), sem que isso
implique acr6scimo nos pregos contratados. Este equipamento deve operar em 1101220y;
c) Roteadores CPE (Customer Premise Equipment): A Aloo fomeceni Roleador CpE para
realizar a interface entre o ambiente de rede local (LAN) de cada cart6rio Eleitoral e o
Backbone Secundririo, atendendo no minimo as seguintes exigdncias:

c.1) Ser dimensionado para que tenha capacidade de encaminhamento de pacotes Ip, em
pacotes por segundo, compativeis com as velocidades dos enlaces conectados, limitado o
uso de mem6ria a 70%o do total disponivel quando da carga mdxima da CpU;

c.1.1) Caso seja identificado, durante a execugio do contrato, um roteador com uso
mdximo de CPU e mem6ria acima dos limites estabelecidos, o mesmo sera substituido
ou atualizado, sem que isso implique acr6scimo nos pregos contratados;

c.2)

Possuir todas as facilidades de gerenciamento e seguranga que permitam o
fomecimento adequado de todos os seruigos especificados, destacando:

c.2.1) Gerenciamento SNMP compativel com as vers6es v2c e v3;
c.2.2) Protocolo SNMP habilitado, com acesso de leitura por parte do TRE;
c.2.2.1) Permissdo para a contiguragdo de "traps" por parte da Aloo, a pedido do TRE,
para monitoragao de eventos especificos. Caso necess6rria, esta configuragdo serii
solicitada com pelo menos 15 dias de antecedCncia da data real de monitoraeio;
c.2.3 ) Suporte a

MIB-ll

e RMON:

c.2.4) Suporte a classificaqdo de tnifego;

i
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c.2.5) Suporte a tunelamento VPN com IPSec com no minimo os algoritmos de 168-bit
3DES, 128-bit AES e 256-bit AES para conexoes VpN com IpSEC. possuira hardware
dedicado para aceleragSo de criptografia (serao suportados pelo menos os algoritmos
3DES e AES em hardware);

c.3) Permitir acesso d leitura de configuragio pelo TRE/AL, atravds de,,usu6rio.'e
"senha" especificos;
c.3.1) As senhas fomecidas para o TRE/AL ndo devem possibilitar o acesso a qualquer
informagdo confidencial sobre o backbone da Aloo, e nio devem possibilitar qualquer
agdo ou leitura que prejudique a seguranga do Backbone Secund6rio;
c.4) Ser mantido com a hora ajustada com o oN (observat6rio Nacional), e sincronizados
atravds do protocolo NTP (Network Time Protocol) - Rf'C 1305 ou protocolo SNTp
(Simple Network Time Protocol) versio 4 - MC2030:
c.5) lnterfaces:

c.5.1) LAN: Minimo de 01 (uma) interface FastEthemet ou superior. para interconexdo
com o ambiente de rede local do respectivo Cart6rio Eleitoral;
c.5.2) WAN: Minimo de 01 (uma) interface para conexio com o enlace WAN fornecido
(acesso ao Backbone Secundririo).

c.6) Operar em 1101220Y

.

8.1 .3. 1 . 1 . Ao tdrmino do contrato os insumos fomecidos em comodato serao entresues d
licitante contratada no estado em que estiverem.

8.1.3.2. Perfis das conex6es dedicadas nos Cart6rios Eleitorars

A 'labela a seguir

mostra os perfis que devem ser considerados para as conex6es

dedicadas:

Tabela 2: Perfis das conex6es dedicadas nos Cart6rios Eleitorais

"Trunking"
I

Todo o estado

2 Mbps

nAo permitido

2

Todo o estado

4 Mbps

2x2Mbps

3

Somente Capital e Arapiraca

6 Mbps

3x2Mbps

4

Somente Capital e Araoiraca

8 Mbps

4x2Mbps

)

Somente Capital e Arapiraca

10 Mbps

ndo permitido
(obrigat6rio uso de fibra
6ptica ou riidio digital)

i

0800 725 3505 | aloo.com.br

I

RuaJoaquim Nabuco, 325 - Fafol - Macei6/AL - CEp 57051,4t 0

Anexo Aloo Telecom. PROPOSTA COMERCIAL TRE AL (0532958)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 360

N

ffs ALOO
.l::i::'

TELEC(f|^
...'.

*iflo

.

ndo permitido
6

Somente Capital

(obrigat6rio uso de fibra
6ptica ou r{idio digital)

20 Mbps

Os perfis de 1 a 3 poderZo ser instalados em qualquer Cart6rio Eleitoral do estado de
Alagoas, enquanto os perfis de 4, 5 e 6 estario disponiveis apenas para a capital do estado
Macei6 e a cidade de Arapiraca. O perfil 7 somente estarA disponivel para a capital.
8.1.3.3. Acordo de Nivel de Servigo (Service Level Agreement SLA) para Conex6es
Dedicadas nos Cart6rios E leitorais

SLA (Service Level Agreement) estabelecido de

99,1o/o de disponibilidade mensal
minima por acesso, a ser medida mensalmente. Todos os produtos e servigos fomecidos
para implementagdo das conexdes dedicadas terdo qualidade e disponibilidade que nao
comprometam este indice.
8.1 .4.

Caracteristicas das Conex6es Comutadas

conexdes comutadas a serem fomecidas sdo para uso eventual, e serao
disponibilizadas para permitir acesso ao TRE/AL a partir de locais que possuam linhas
telef6nicas convencionais. As conex6es comutadas atenderdo as seguintes exig6ncias:

As

a) Possibilidade de serem efetuadas por meio de linhas telefdnicas convencionais ou
linhas celulares com caracleristicas de hansmissao de dados (GPRS, 3G);
b) Acesso a um Ponto de Presenga (POP) da licitante do tipo "Remote Access Server"
(RAS), por meio de linha telef6nica (convencional ou celular) providenciada pela Justiqa
Eleitoral, utilizando um nrimero DDG (Discagem Direta Gratuita) tipo "0800". v6lido
para ligag6es a partir de qualquer ponto dentro do estado;
c) Proceder a conexio de todos os POPs (ou RAS) ao Prddio Sede do TRE/AL utilizando
o Enlace Concentrador, que d o mesmo enlace utilizado para receber/transmitir os dados
das conexdes dedicadas:

d) Utilizar protocolo de

cornunicagdo IP na conexdo comutada com os Cart6rios
Eleitorais, sendo necess6ria a seguinle dinAmica de autenticaqdo no momento do
estabelecimento da conexio:
1) Autenticagao udlizando "Servidor de Autenticaqao" RADIUS do TRE/AL, com
encaminhamento da solicitagdo de autenlicaqdo baseado no "dominio" modelo "trealjus.br". A criagdo e administragio de usuarios serdo de responsabilidade do TRE/AL;
d.

d.2) Estabelecimento de conexao somente com a autenticaEdo emitida pelo "Servidor de
AutenticaeAo" no TRE/AL;
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e.1)

o "default gateway" dos cart6rios Eleitorais/Escrit6rios
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de comunicagio por conexio comutada entre cart6rios
Eleitorais/Escrit6rios Remotos somente por meio de roteamento feito pelo TRE/AL (o
TRE/AL 6 o centro do Backbone Secundririo);
Remotos serii o Roteador

CPE do respecrivo TRE:

f) A Aloo operarii em rede dimensionada para atendimento simultAneo de pelo menos 30
(trinta) conex6es comutadas no POP (RAS);
g) Suportar6 velocidades de conexio entre 9.600 bps e 56.000 bps no RAS, sendo que a
velocidade da conexdo ser5 negociada com o modem do cliente, para o caso de conexdes
por meio de modem convencional. os modems do RAS suportarao compressio e controle
de ERRO por HARDWARE;
h) A conexZo comutada de uso eventual serri feita por linha telef6nica disponivel em cada
local (providenciada pela pr6pria Justiga Eleitoral), utilizando modems da pr6pria Justiga

Eleitoral.

A

configuragdo dos equipamentos da Justiga Eleitoral

p-u uio d"

comutada serii feita por tdcnicos da Justiga Eleitoral.

"on"*ao

8.2. Servigo de implantagio/instalagio do Backbone Secundririo
8.2.1 . Passagem de cabeamento intemo para o Enlace Concentrador

Os seguintes serviqos sdo necessiirios na passagem de cabeamento interno para o
"Concentrador":

a) Providenciar a passagem dos cabos do concentrador at6 o ambiente computacional
central (Sala de Servidores), utilizando para isto a infraestrutura de calhas, eletrocalhas e
dutos disponiveis:
a.

i) A Aloo realizou a vistoria obrigat6ria

do local de instalagdo do circuito concentrador;

b) Fomecer todos os cabos e conectores neoessdrios para ligar o cabeamento do ambiente
extemo at6 o ambiente computacional (definido para chegada do enlace);

c)

Conectax os equipamentos fomecidos pela Aloo
disponibilizada. As tomadas sdo fomecidas pelo TRE/AL;

d rede de

energia el6trica

d) Planejar o horiirio de trabalho de instalaqdo do concentrador conjuntamente com a
equipe tdcnica do TREiAL, de maneira a interferir o minimo possivel nos trabalhos
normais;
e) Guardar as ferramentas e equipamentos auxiliares de instalagdo de responsabilidade da
licitante contratada nas intemrpgdes de servigo;

f) Recompor obras civis e pintura eventualmente afetadas quando da passagem dos cabos,
mantendo o padrdo local, excetuando-se os casos em que estas ocorrdncias sejam
consequdncia de adaptagdes necess6rias para passagem dos cabos, adaptagoes estas
decididas em comum acordo entre iicitante contratada e contraranrc.
I
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8.2.2. Comissionamento, integragao e testes de aceitaqdo do ..Concentrador,, e .,conex6es
dedicadas" do Backbone Secundario

Os seguintes servigos relacionados com o comissionarnento, integragdo e testes para
aceitagdo do Concentrador e conexdes dedicadas do Backbone Secundario s6o
solicitados:
a) Realizar o comissionamento (ativagio junto d plataforma de comunicagdo da licitante
contratada) de cada conex6o, integrando cada uma ao Backbone Secundririo;

b) Realizar testes de funcionamento do concentrador e das conex6es dedicadas do
Backbone SecundiiLrio, de acordo com o Plano de Testes de Aceitagdo fomecido pela
Aloo;

c) Garantir o funcionamento integrado de todos os produtos e servigos fomecidos
(Cart6rios Eleitorais e TRE);
d) Realizar os Testes de Aceitagio de acordo com o Plano de Testes de Aceitagio, sempre
acompanhados pelos respons6veis t6cnicos do TRE/AL, e emitir os relat6rios de testes
em duas vias, devidamente assinados pelos executores e pelo respons6vel em cada local
(TRE ou Cart6rio Eleitoral).

d.1) Uma c6pia serii entregue para o respons6vel pelo Backbone Secundiirio no TRE, e
outra c6pia ficarii com a licitante contratada.
8.2.3. Alteragdo de PERFIL do concentrador e conex6es dedicadas

Os seguintes servigos relacionados com alteragdo de PERFIL (alteragdo de velocidade)
do Concentrador e conexdes dedicadas sio solicitados:
a) Realizar alteragdo de PEMIL do concentrador e conexdo dedicada em atendimento a
solicitagdo efetivada pela Justiga Eleitoral;

a.1) Entende-se por "alteraqdo de PERFIL" a mudanqa de velocidade do respectivo
enlace, sem alteragdo de enderego ou local de instalaqdo;

b) Efetuar as alterag6es

necess6rias para que
operem no novo PERFIL solicitado;

a Concentrador e conexdes

dedicadas

c) Realizar testes de funcionamento de cada conexdo ap6s a alteragdo de pERFIL de
acordo com o Plano de Testes de Aceitagao fornecido pela Aloo;
d) Realizar os Testes de Aceitagdo ap6s a alteragio do PERFIL, de acordo com o plano
de Testes de Aceitagdo, sempre zrcompanhados pelos respons6veis t6cnicos do TREiAL,
e emitir os relat6rios de testes em duas vias, devidamente assinados pelos executores e
peio respons6vel em cada local (TRE ou Cart6rio Eleitoral).
d.1) Uma c6pia ser6 entregue para o responsiivel pelo Backbone Secundario no TRE/AL.
e outra c6pia deve ficar com a licitante contratada.
I
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8.2.4. Testes de aceitagdo das "conexdes comutadas" do Backbone Secundiirio
Os seguintes servigos relacionados com os testes para aceitagdo das conex6es comutadas
do Backbone Secunddrio sdo solicitados:

a)

Realizar testes de funcionamento de conexdo comutada no Backbone Secundiirio, de
acordo com o Plano de Testes de AceitaQao fornecidol

b) Realizar os testes de funcionamento das conex6es comutadas com o "Software de
Autenticagio" utilizado pela Justiga Eleitoral, de acordo com o Plano de Testes de
Aceitagdo fomecido pela Aloo, emitir os relat6rios de testes, devidamente assinados pelos
executores e pelo respons6vel pelos testes no TRE/AL, e entregar para o respons6vel pelo
Backbone Secundi{rio, tambdm no TRE/AL;
c) Garantir o funcionamento integrado de todos os produtos e servigos fomecidos que
envolvem as conexdes comutadas.
8.2.5. Prazos
8.2.5.1. Prazo para implantagao do Backbone Secundririo

A implantagdo do Backbone Secund:irio

6 composta por uma s6rie de atividades, a saber:

a) Entrega de documentos solicitados (DeclaragSo sobre backbone da licitante contratada,

Plano de Gerenciamento do Contrato, plano Detalhado de Implantag6o do Backbone
Secundririo, Planos de Testes de Aceitaqdo);

b)

Instalagio

do

Concentrador, conex6es dedicadas nos Cart6rios Eleitorais

e

infraestrutura para suportar as conex6es comutadas;
c ) lnstalaQao

do SGRS:

d) Testes de aceitagio das conexdes fomecidas e do SGRS;
e) AceitagSo Global do Backbone Secundririo;

f) RealizagSo do Periodo de Funcionamento Experimental

-

PFE;

g) AceitagSo Final de todo o Backbone Secundririo.

O Cronograma de Eventos descrito nesta proposta indica todos os prazos para

estas

atividades, e relaciona a execugdo de cada etapa aos pagamentos.
8.2.5.2.Prazos para servigos de instalagSo/alteragdo de velocidade de enlaces no decorrer
do contrato

Os seguintes prazos ser6o observados nos sewigos de alteragdo de perfil de conex6es e
instalaqio de novas conexdes:
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a) Prczo para Alteragao de Perfil ou de enderego de Conexdes:
a. 1)

Concentrador:

Obs.: no caso de mudanga de enderego a conexao anterior serii desativada, tal logo o novo
enderego passe a estar operacional, ndo cabendo cobranga em duplicidade e sendo de
inteira responsabilidade da contratada proceder a desativagao no enderego anterior.
a.2) Conexdes Dedicadas:

Obs.: no caso de mudanga de enderego a conexAo anterior deve ser desativada, tal logo o
novo enderego passe a estar operacional, ndo cabendo cobranqa em duplicidade e sendo
de inteira responsabilidade da contratada proceder a desativagdo no endereqo anterior.

b) Prazo para Instalagdo de Conexdes:
b. I

) Concentrador:

b.2) Conex6es Dedicadas:
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Conclusio da instalagSo da conexio dedicada efetivada
para os casos em que houve necessidade de "projeto
especial" para execugio do servigo (incluindo testes de

c) Prazo de desinstalagdo de Conex6es:
c.1) Concentrador:

SolicitagSo formal de desinstalagdo de Concentrador
encaminhada pela Justiqa Eleitoral para a licitante

confiatada

K + 15 dias

Desinstalagdo do Concentrador efetivada

c.2) Conex6es Dedicadas:

Solicitagdo formal de desinstalaq6o de conexZo dedicada
encaminhada pela Justiga Eleitoral para a licitante
contratada
Desinstalaqdo da conexdo dedicada efetivada

8.3. Serviqo de Ger6ncia de Rede e Servigos

-

SGRS para o Backbone Secund:irio

O Servigo de Ger6ncia de Rede e Servigos - SGRS contemplard a ger€ncia de rede e
sewigos do Backbone Secundririo. O SGRS atenderd5 no minimo, aos seguintes
requisitos:
a) Oferecer serviqo de gerdncia de rede e servigos que contemplem as 6reas funcionais:
a.1) Ger6ncia de falhas;

a.2) Ger6ncia de desempenho, com monitoragio de desempenho, ger6ncia de fAfego
administragao de tr6fego;

e

a.3) Gerencia de configuragao, restrito ao ambiente fornecido pela licitante contratada;
a.4) Ger€ncia de seguranga, restrita ao ambiente fomecido pela licitante contratada;
a.5) Ger6ncia de nivel de servigo;

b) Permitirri a visualizagdo de infbrmagdes "on-line" (em tempo real e de forma gr6fica)
da rede (Backbone Secundririo), possibilitando o acompanhamento e monitoragio d<r
estado global do Backbone Secundririo;

i
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b.1) A Aloo serii responsdvel por fomecer, dimensionar, instalar, configurar e manter
todos os equipamentos, sistemas e ferramentas necess6r.ias para o provimento do SGRS

"online";
b.2) A Aloo serd responsSvel pela manutengao preventiva e conetiva, a execugdo de
testes, a atualizagao e o suporte tdcnico da infraestrutura de gerenciamento, sem que isso
implique acrdscimos nos pregos contratados;

b.3) O TRE-AL ser6 responsrivel pelos equipamentos
possibilitem acesso ao SGRS fomecido;

e

conexdes

d Intemet

que

c) Prover recursos para abertura, acompanhamento e encerramento de chamados t6cnicos;

d)

Geragdo e emissdo de relat6rios gerenciais, programados para serem gerados
automaticamente ou sob demanda pelo contratante, que permitam o acompaxhamento da
qualidade dos sewigos, dos niveis de servigo contratados (SLA) e a validagdo das faturas;

e) Abranger todos os Roteadores CPE (Prddio Sede do TRE/AL e Cart6rios Eleitorais) e
enlaces fomecidos, conforme a tecnologia adotada;

f) A Aloo atuani de forma pr6-ativa, antecipando-se aos problemas na rede e garantindo
a qualidade do servigo estabelecida no Acordo de Nivel de Servigo (SLA), realizando
abertura, acompanhamento e fechamento de chamados tdcnicos (Trouble Tickets)
relacionados com indisponibilidade e desempenho nos servigos de rede, gerenciamento
de rede e seguranga, operando em regime 24x7, todos os dias do ano;
g) A Aloo garantini que os dados do servigo de gerdncia de rede e servigos trafegardo pela
classe de dados prioritririos;

h) Serri de propriedade e de responsabilidade da Aloo, podendo ser constiluido de um ou
mais softwares. integrados ou nio:

i)

Serii escaldvel permitindo futuras arnpliag6es nos elementos de rede

a

serem

gerenciados;

j)

Permitir a definigio de perfis de usudLrios e a atribuigdo de regras de gerenciamento a
estes perfis e o uso de senhas para controle do acesso ds informag6es;

j.1) As

senhas fomecidas para a Justiga Eleitoral ndo possibilitardo o acesso a qualquer

informagSo confidenciai sobre o backbone da licitante contratada, e nho devem
possibilitar qualquer ag6o ou leitura que prejudique a seguranga do Backbone Secundiirio:

k) Permitir o

acesso simultdneo de pelo menos
funcionalidades;

l0

usuriLrios

do TRE/AL ds

suas

l)

Prover a visualizagdo das informag6es de gerenciamento atravds de um portal de
Ger6ncia acessado por meio de interface WEB;
1.1) O Portal de Ger6ncia ser6 acessado pelo TRE/AL por meio da Intemet priblica
protocolo HTTPS com certificagdo digital (padrdo X.509);
i
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ds informagbes relativas ds suas conex6es;

1.3) O Portal de Gerdncia possuir6 uma interface rinica para acesso ds suas funcionalidades

independentemente dos equipamentos ou tecnologias empregadas para a prestagao dos
serviqos:

m) Disponibilizar a funcionalidade para consulta da configuragdo do Roteador CpE do
Concentrador e dos Cart6rios Eleitorais e emitir notificag6es quando houver modificagdes
de configuraqSo dos roteadores;

n) Fomecer, atrav6s do Portal de Ger6ncia, a visualizagdo de informagdes on-line (em
tempo real e de forma gr6fica) sobre o Backbone Secundririo, apresentando no minimo o
seguinte:

n.1) Topologia do Backbone Secundiirio, incluindo os Roteadores CPE e seus enlaces,
com visualizagdo do estado operacional de todos os elementos da rede (enlaces e
equipamentos). O estado operacional dos elementos de rede deve ser atualizado
automaticamente, sempre que ocorrer qualquer alteragdo nestes elementos;
n.2) Alarmes e eventos ocorridos no Backbone Secundririo, com informaedes de data e
hora de ocorr€ncia e identificagdo dos recursos gerenciados;
n.3) Consumo de banda nos enlaces (entrada e saida) com valores instantAneos, m6dios e
de pico dos riltimos 30 (trinta) dias, separados por semana e diferenciagio de dias riteis e
horarios comercial;
n.4) Ocupagio de mem6ria e CPU dos Roteadores CPE;

n.5) Estratificag5o de volume ttifego (entrada e saida) por classe de servigo para a
Concentrador ou conexdo dedicada;

n.6) Retardo dos enlaces com valores instantaneos, m6dios e de pico dos riltimos 30
(trinta) dias;

n.7) Visualizagdo da quantidade de chamados registrados, em aberto, fechados

e

encerrados, dentro e fora do prazo contratual, por tipo de problema, permitindo acesso ao
detalhamento dos chamados;

n.8) Inventario dos equipamentos e enlaces da rede contando, com no minimo as seguintes
informaESes:
n.8. 1) Enlace: c6digo de identificagdo jr.into a operadora contratada, tecnologia e nivel de

serviqo;

n.8.2) Roteador CPE: fabricante e modelo, configuraq6o l6gica e configuragdo fisica
(placas, interfaces, mem6ria, slots, dentre outros);

n.8.3) Enderegamenlo l6gico: enderegos IPs e mdscaras de rede;

|
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o) Prover o arm.venamento de todos os dados coletados nos elementos gerenciados e
informagdes geradas para confecado dos relat6rios durante um periodo de 12 (doze)
meses, relativos ao Servigo de Geroncia de Rede e Servigos (SGRS), devendo ao final de
cada periodo de 12 (doze) meses disponibilizilos ao contratante, conjuntamente com o
modelo de dados, em meio de armazentigem a ser definido pelo Contratante;

o.1) A indisponibilidade dos dados de gerdncia (coleta neo realizada, dados ndo
acessiveis) serri contabilizada como indisponibilidade do SGRS, no periodo em que os
dados ndo forem coletados ou ficarem inacessiveis, caso isto implique em perda de dados
de gerenciamento;
o.2) Os dados e informaqdes armazenados, conjuntamente com o modelo de dados,
poderdo ser solicitados pelo contratarte, a qualquer tempo, devendo a licitante contratada
colocdlos d disposigdo no prazo miiximo de 4 (quatro) dias riteis, em meio a ser definido
pelo contratante e/ou na base de dados da solugdo de gerdncia (carga dos dados extraidos
e removidos);

o.3) O intervalo para coleta de dados no SGRS deve ser de no minimo 5 (cinco) minutos.
ou valores maiores a crit6rio do Contratante;

p) Registrar em seu LoG de hist6ricos todos os acessos realizados, com autenticagdo de
usu6rio, data,/hor4 devendo permitir a recuperagdo do registro de hist6rico;

q) Realizar registro de todas as ocorr6ncias de alarmes/eventos em LoG de hist6ricos
e/ou base de dados contendo informagdes de data,/hora de oconOncia, identificando os
recursos gerenciados:

r) Assegurar a continuidade da coleta dos dados de gerenciamento em casos de perda de
comunicaqdo enfte o SGRS e os elementos gerenciados, de maneira a garantir que nao
exista perda de informagSo no gerenciamento de recursos.
8.4. Seruigo de operagf,o do Backbone Secund:irio
8.4. 1. Periodo de Funcionamento Experimental

-

PFE

8.4. 1 .1 . O PFE - Periodo de Funcionamento Experimental 6 o periodo de 30 (trinta) dias
em funcionamento inintemrpto ap6s a Aceitagdo Global.

8.4.1.2. Durante o PFE o Service Level Agreement
contratado

s.

-

SLA 6 viilido para os enlaces

8.4.i.3. A descontinuidade do PFE ocorreni nas seguintes situaqOes:
a) caso ocorra intenup96o dos servigos de comunicagio do concentrador, por um periodo
de tempo que extrapole o permitido no respectivo SLA contratado;

b) caso ocorra intemrpgdo dos servigos de comunicagdo de mais de 5oz das conexdes
dedicadas contratadas, por um periodo de tempo que extrapole o permitido no respectivo
SLA contratado

I
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A consequdncia da descontinuidade do PFE ser6 o reinicio do periodo de 30
(trinta) dias do PFE, contados a partir da recuperagio de todas as anormalidades
8.4.1.4.

registradas e volta do funcionamento normal de todos os servigos.

8.4.1.5. O reinicio do PFE devido d recuperagdo de problemas registrados durante este
periodo serii permitido at6 03 (trOs) vezes, ou seja, o PFE poderii ser interrompido atd 03
(tr6s) vezes. Ultrapassado este limite serdo aplicadas as penalidades previstas no
Contrato.

8.4.1.6. Os intervalos para reinicio do PFE (em caso de interrupgdo do periodo em
andamento) serSo de no m6ximo 03 (trds) dias, ou seja, a licitante contratada tem at6 03
(tr6s) dias para solucionar os problemas para que seja reiniciado o PFE. e as seguintes
regras devem ser observadas:

i.

Na

1.

Ser6 considerada em uso a lu chance de reinicio do PFE;

2.

A parlir do

1" intemrpgdo do PFE (intemrpgdo do PFE

inicial):

dia, caso o PFE ndo tenha sido reiniciado, passarS a ser considerada
em uso a 2u chance de reinicio do PFE (restando ent6o apenas a 3' chance de reinicio);
4o

3.

A partir do 7'dia, caso o PFE nio tenha sido reiniciado, passar6 a ser considerada
em uso a 3u chance de reinicio, ndo restando nenhuma chance de reinicio do PFE;

4.

A partir do 10'dia, caso o PFE ndo tenha sido reiniciado, deverdo ser aplicadas as
penalidades previstas pelo neo cumprimento do PFE;

ii.

Na 2u intemrpgdo do PFE:

1.

Ser6 considerada em uso a 2n chance de reinicio do PFE ou, serii considerada em

uso a 3u chance de reinicio do PFE, caso a 2u chance j6 tenha sido utilizada. Caso ndo
esteja disponivel chance alguma serdo aplicadas as penalidades previstas pelo ndo
cumprimento do PFE;

2.

A partir do 4o dia, caso o PFE ndo tenha sido reiniciado, ser6 considerada em uso
a 3u chance de reinicio do PFE (caso esta chance ainda esteja disponivel). Caso esta
chance ndo esteja disponivel serSo aplicadas as penalidades previstas pelo ndo
cumprimento do PFE;

3.

A partir do 7o dia, caso o PFE rrdo tenha sido reiniciado, deverdo ser aplicadas

as

penalidades previstas pelo n6o cumprimento do PFE;

iii.

Na 3' intemrpgdo do PFE:

1.

Ser6 considerada em uso a 3u chance de reinicio do PFE, caso esta chance ainda
esteja disponivel. Caso esta chance ndo esteja disponivel serdo apiicadas as penalidades
previstas pelo n6o cumprimento do PFE;

2.

A partir do 4'dia serdo aplicadas

as penalidades previstas pelo ndo cumprimento

do PFE.
|
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8.4.2. Operaqdo do Backbone Secundario durante o PFE
Experimental

-

ll:.raiaj:i:

Periodo de Funcionamento

Durante a vig6ncia do PFE - Periodo de Funcionamento Experimental, que 6 o periodo
de 30 (rinta) dias em funcionamento ininterrupto ap6s a Aceitagdo Global, os seguintes
requisitos relacionados com o Servigo de Operagdo do Backbone Secundririo sdo
solicitados:
a) Estabelecer, em conjunto com a equipe t6cnica do TRE-AL, um Plano de Operagdo,
Gerenciamento e Suporte do Backbone Secundario, observando as necessidades da
Justiga Eleitoral e as diretrizes de operagSo de redes da licitante conhatada;

b) Permitir a presenga de t6cnicos da Justiga Eleitoral no ambiente de gerenciamento da
licitante contratada, desde que agendada com antecedOncia minima de 15 dias.
8.4.3. Operagdo do Backbone Secundririo ap6s
Experimental

o

PFE

Periodo de Funcionamento

Ap6s o PFE - Periodo de Funcionamento Experimental, os seguintes requisitos
relacionados com o Servigo de Operagdo do Backbone Secundririo sdo solicitados:
a) Disponibilizar, obrigatoriamente, 01 (um) tdcnico na sede do TRE/AL, no periodo de
03 (tr6s) dias antes de uma eleig6o, referendo ou plebiscito at6 01 (um) dia ap6s esta

eleigdo (v6lido para qualquer eleigdo, referendo ou plebiscito, em qualquer tumo), das
08:00hs ds 18:30hs, com intervalo de almogo de 1:30hs;
b) Manter plantiio especial no ambiente da licitante contratada, para suporte do Backbone
Secundiirio dwante 24 horas/dia, 7 dias/semana" durante o periodo de 03 (trds) dias antes

de uma eleigdo atd 01 (um) dia ap6s esta eleigdo (vrilido para qualquer eleigio, em
qualquer tumo). O atendimento feito a partir deste ambiente serii via telefone 0800 725
3505;
c) Atender todas as determinag6es do Plano de Operagdo, Gerenciamento e Suporte do
Backbone Secundario, definido durante o PFE;
d) Realizar trabalhos de configuraglo/reconfiguragdo dos equipamentos fomecidos pela
licitante contratada, de forma a atender ao Piano de OperagSo, Gerenciamento e Supofte
do Backbone Secundririo.
e) Ser6 providenciada a substituigdo do(s) tecnico(s) de suporte presentes em cada TRE,
conforme definido no subitem "a)", se entendido que o profissional: n6o se adapta d
execugio do servigo; ou n6o possua dorninio dos equipamentos e softwares ofertados; ou
possua problemas de qualquer ordem que o impossibilite de executar suas atividades nos
horarios estabelecidos.
8.5. Servigo de Manutengio do Backbone Secund:irio
8.5.1. Condig6es gerais para prestagdo do servigo de manutenqdo
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As seguintes condig6es ser6o observadas na prestagao do servigo de manutengdo dos
enlaces, equipamentos e softwares fomecidos para o Backbone Secundririo:

a) Os servigos de manutengdo atender5o a todos os requisitos especificados no item
"Requisitos do servigo de manutengao" desta proposta;

b) Todos os servigos de manutengSo dos enlaces fomecidos (Concentrador, conexdes
dedicadas e conex6es comutadas) ser6o efetuados desde o inicio at6 o final do contrato.
56o de inteira responsabilidade da Aloo, e estarA totalmente coberto pelo pagamento
mensal relativo ao fomecimento de cada um destes enlaces, sem que isso implique
acr6scimos nos pregos contratados;

c) O servigo de manutenqao dos enlaces fomecidos (Concentrador, conexdes dedicadas e
conex6es comutadas) garantirdo o fi.mcionamento correto dos enlaces, e garantirii a
manutengao adequada dos equipamentos empregados nestes enlaces e que sdo fomecidos
pela Aloo;

d) Os servigos de manutengdo cobrirdo todas as despesas relacionadas com a troca ou
reposiglo de peqas, manutengdo de softwares e reparos de instalag6es, incluindo as
despesas de deslocamento de t6cnicos, diiiLrias, hospedagem e demais gastos relacionados

com a equipe t6cnica de manutenqdo;

e) Caberii a Justiga Eleitoral arcar com a responsabilidade por danos em insumos
fomecidos pela licitante contratada em virtude de vandalismo, ou acidentes causados por
pessoas que ndo sejam vinculadas d Aloo, devidamente comprovados mediante
documento especifico.
8.5.2. Requisitos do servigo de manutengao

O servigo de manutengdo ser6 prestado pela Aloo, que atender6 obrigatoriamente

as

seguintes condig6es:

a) Efetuar manutengSo preventiva em todos os enlaces e equipamentos, de forma

a

identificar possiveis pontos de falha e garantir o perfeito funcionamento de todos estes
enlaces e equipamentos;
b) Efetuar manutengeo corretiva assim que for detectado algum mau iuncionamento <le
enlaces e equipamentos, ou problemas em instalag6es feitas, de forma que voltem a
funcionar perfeitamente.

b.l) O

servigo de manutengio corretiva incluirri o reparo e a substituigio de pegas
defeituosas em equipamentos, e reparos nas instalagdes que apresentarem problemas;

c) Realizar o servigo de manutengSo no local de instalagio do equipamento sempre que
possivel. Caso seja necess6rio remover o equipamento, a Aloo provide nciar| a
substituig5o do equipamento por outro id6ntico em perfeito funcionamento, para entao
retirar o equipamento com defeito e encaminh6lo para a manutengAo;

d) Permitir efetuar a "Abertura de Chamado de Manutengio" junto a "Central de
Atendimento" da licitante contratada por meio do telefone 0800 725 3505;
|
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A licitante

contratada ser6 respons6vel por todos os t6cnicos que forem realizar
manutengao dos enlaces em qualquer um dos sites atendidos nesta proposta;
e) Prazos:

e.1) Iniciar os procedimentos de manutengSo de qualquer um dos enlaces fornecidos
(Concentrador, conexdes dedicadas e conex6es comutadas) em at6 04 (quatro) horas
ap6s a notificagdo do problema, feito por meio de abertura de chamado;

e.2) Durante o procedimento de manutengdo do Concentrador e/ou de uma conexio
dedicada seni computado o PNF

-

Periodo de Nio Funcionamento do Enlace;

e.2.1) O PNF ser6 computado em minutos a partir da i'abertura do chamado de
manutengao" feito pelo "0800" da Aloo;
e.2.2) O t6rmino do PNF ser6 computado a partir do aceite da manuteng5o (fechamento
do chamado) feito por um t6cnico do local respons6vel pela abertura do chamado, sendo
necessiiria a identificagdo do t6cnico respons6vel pelo fechamento do chamado;
e.2.3) O somat6rio de PNF em minutos ("periodos de n6o funcionamento do enlace")
durante um m6s, que exceder o tempo de parada permitido neste mesmo periodo de
acordo com o SLA conhatado, ser6 tomado com base de desconto da parcela mensal de
pagamento (do Concentrador ou conexdo dedicada que teve seu servigo intenompido) no
m6s subsequente (as regras aplicadas para este desconto esteo contidas no item "Forma
de Pagamento" nesta proposta). A consolidagdo dos "periodos de n6o funcionamento do
enlace" ser6 feita pelo contratante com base nas informag6es obtidas no SGRS e registros
pr6prios de ocorrdncias;
e.3) Periodos normais de operagdo da rede: realizar e concluir a manutengSo dos enlaces,
equipamentos e instalagdes fomecidos em atd 24 (vinte e quatro) horas ap6s a "abeftura
do chamado de manuteng6o", que ser6 feita via "0800" da Aloo;
e.4) Periodos de operagdo pr6ximos a eleigSes: durante o periodo com

inicio 15 (quinze)
dias antes da eleigdo e tdrmino 05 (cinco) dias ap6s a eleigdo (v6lido para qualquer
eleigSo, em qualquer tumo, que ocorra at6 o final do contrato), rcalizr e concluir a
manutengao dos enlaces, equipamentos e instalag6es do TRE/AL em atd 08 (oito) horas
ap6s a "abernra do chamado de manutengdo", que serii feita via "0800" da Aloo;

9. ESPECIFICAqAO DA CONFIGURACAO INTCTAT, ESTIMADA PARA O
BACKBONE SECUNDARIO
9.1. A configuragdo inicial estimada do Backbone Secundario indica a configuragdo a ser
considerada para o inicio do contrato, objeto descrito nesta proposta.
9.2. A configuragdo inicial estimada do Backbone Secundario est6 detalhada nas planilhas
de pregos - "Planilhas de Prego para obtenqdo do VT_AL" desta proposta.

9.3. A configuragio estimada detalhada nas planilhas de pregos indica a configuragdo
estimada para os 12 (doze) meses iniciais de contrato do objeto descrito nesta proposta.
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PROPOSTA TECNTCA DA SOLUCAO

Os servigos objetos do Edital serdo atendidos atrav6s da utilizagdo dos seguintes produtos
da Aloo:

10.1. Produto

ALOO VPN IP MPLS

10.1.1. Caracteristicas

MPLS, ou MultiProtocol Label Switching, 6 uma tecnologia de encaminhamento de
pacotes baseada em r6tulos (labels) que funciona, basicamente, com a adigdo de um r6tulo

nos pacotes de tr6fego (O MPLS d indiferente ao tipo de dados transportado, pelo que
pode ser triifego IP ou outro qualquer) dL entrada do backbone (roteadores de borda) e, a
partir dai, todo o encaminhamento pelo backbone passa a ser feito com base neste r6tulo.
Comparativamente ao encaminhamento IP, o MPLS toma-se mais eficiente uma vez que
dispensa a consuita das tabelas de routing.
Este protocolo permite a criagSo de Redes Virtuais Privadas garantindo um isolamento

completo do triifego com a criaglo de tabelas de "labels" (usadas para roteamento)
exclusivas de cada VPN.

Al6m disso 6 possivel realizar QoS (Quaiity of Service) com a priorizagdo de aplicaq6es
criticas, dando um tratamento diferenciado para o tAfego entre os diferentes pontos da
VPN. QoS cria as condig6es necessarias para o melhor uso dos recursos da rede,
permitindo tambdm o ft6fego de voz e video.
O produto baseado em MPLS que a Aloo utiliza permite agregar valor ao seus produtos,
pois passam a ndo oferecer apenas banda, mas um trrifego diferenciado com: Multimidia
(Voz, Video e Dados) e aplicag6es criticas, com garantias aplic6veis de QoS, atrav6s das
seguintes classes de servigo:

Multimidia: priorizagio de ttifego dos pacotes multimidia (ex.: video conferOncia, etc.).
Y oz: priorizagdo de tr6fego dos pacotes de voz (ex.: interligagdo de PABX, telefonia IP,
etc.).

Dados Expressos: priorizagdo de tr6fego de dados de aplicag6es criticas (ex.: SAP,
GVCollege, etc.).
Dados: triifego de dados sem priorizagSo (Best Effort).
O MPLS foi concebido para satisfazer as necessidades de infraestrutura de comunicaqdo
segura e economicamente vi6vel entre:
- escrit6rios de uma mesma empresa em diferentes localidades;
- forga de trabalho em constante deslocamento;
- empresa, clientes, fomecedores.
O produto baseado em MPLS, oferecido pela Aloo, permite que ele possa ser utilizado
nas seguintes situag6es:
1. acesso corporativo a servidores de aplicagdes centralizadas como sistemas
corporal.ivos. e-mail e Intranet;
2. formaqdo de redes para compartilhamento de arquivos;
|
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3. integragSo de sistemas de telefonia;
4. lormagdo de sistemas de videoconfer6ncia;
5. acesso remoto aos sistemas comorativos.
10.1.2. Vantagens

a) Melhor desempenho no encaminhamento de pacotes;
b) Criagdo de caminhos (Label Switching Paths) entre os roteadores;
c) Possibilidade de associar requisitos de QoS, baseados nos r6tulos

carregados pelos

pacotes.
10.1.3. Fungdes de

a)
b)
c)
d)

MPLS

Mecanismos para o tatamento de fluxos de dados entre hardware, ou mesmo
aplicag6es, distintas.
Independ6ncia em relagSo aos protocolos das camadas OSI 2 (enlace) e 3 (rede).
Mapeamento entre os enderegos IP e labels, para envio de pacotes.
Interfaces com protocolos de roteamento, como OSPF.

10.1.4. Diagrama da Solugio VPN IP

MPLS

CPE

CPE

CPE

;.a'r"a!--'"'-i_.

:

Rede
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Terer6ni€
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10.1.5. Relagio dos Equipamentos Ativos
Ser6o fomecidos e instalados os seguintes equipamentos para ativar os acessos VPN IP
MPLS desta proposta.

a)

Na SEDE do TRE-AL para o circuito concentrador:
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1.

2.

Switch do fabricante EXTREME no modelo Summit X440-24t;
Roteador do fabricante FORTINET no model-o FG-60D;

b)

Nos demais enderegos do TRE-AL para as conex6es dedicadas e comutadas:

1.

2.

1-l:....::, a

i

Roteador do fabricante FORTINET no modelo FG-60D;

Rddio Digital do fabricante SIAE no modelo ALFOpltts 7 -42GHz (Faixas de
frequdncias licenciadas pela ANATEL).

10.2. Projeto de Encaminhamento e Implantagio

lnicial do Senigo

Os acessos de Fibra Optica entre o backbone da Aloo e a Sede do TRE-AL seguirdo
conforme detalhado abaixo no maoa Goosle:

10.3. Produto

GERENCIAMENTO PROATIVO

10.3.1. Caracteristicas do Gerenciamento Proativo

Gerenciamento de todos os circuitos e serviqos, independentemente de uma eventual
subcontrataeSo;
Abrange todos os roteadores, circuitos, backbone e seruigos, independentemente de suas
tecnologias;

A Aloo

6 responsiivel por fomecer, dimensionar e configurar os equipamentos, sistemas
ferramentas
e
necess6rias para o provimento da soluEdo de Gerdncia;

Qualquer inclusdo ou alteragdo de caracteristicas t6cnicas dos circuitos na gerdncia, serd.
rcalizada no prazo do ANO, a partir da implementag5o da caracteristica tdcnica ou da
ativaQao dos novos circuitosl
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A Ger6ncia de Rede e Servigos atuarii de lorma proativa, antecipando-se aos problemas
na rede e garantindo a qualidade do servigo, realizando abertura, acompanhamento e
lechamento dos chamados tecnicos;
A Ger6ncia ira operar 24 horas por dia,

7 dias por semana, todos os dias do ano;

A indisponibilidade dos dados de gerOncia

ser6 contabilizada como indisponibilidade do
seruigo, no periodo em que os dados n6o forem coletados ou ficaram inacessiveis, caso
isto implique em perda de dados;
Os dados ficar6o armazenados ao longo de todo o contrato.

A disponibilizagdo dos dados
serii realizada on-line, para dados dos tltimos 180 (cento e oitenta) dias e, acesso sob

demanda para dados anteriores a esse periodo;

O cliente deve fomecer todas as informag6es necessiirias, como enderego completo.
telefones e contatos em todas as unidades que far6o parte do backbone, e serdo
gerenciadas pela Aloo;
o protocolo SNMP nos equipamentos, onde ser6 criada a comunidade
SNMP designada pela Contratada com o acesso liberado para a Ger6ncia do Cliente.
independente do gerenciamento realizado pela Aloo.
Serri habilitado

Monitoramento de Proativo

: :. ...;:.-\: .'

'

.:tr.:i.ri..rrr..:..rr

..

1r..:

10.3.2. Chamado T6cnico

A abeftura do chamado

ser6 realizada pela equipe de ger6ncia da Aloo, imediatamente
ap6s a constatagdo de defeito ou falha em qualquer circuito ou servigo que estej a em
funcionamento;
Os circuitos e servigos receberdo uma identificagao unica 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 charnado t6cnico pela Gerdncia Proativa;
As informaEbes de chamados, que serd.o visualizadas atrav6s do Portal, irdo conter:
- Nfmero do Chamado
- Data e Hora da Abertura
I
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- Status (aberto/fechado)
- Localidade

As tentativas de contato com os tdcnicos do Cliente para aberturas de chamados,
recorrdncias ou encerramento de chamados, que nio tenham tido sucesso por ausdncia
dos t6cnicos, ser6o registradas no citmpo "Hist6rico" do chamado, ndo resultando em
penalidades de SLA para a Aloo;
Os chamados t6cnicos s6 serdo encerrados por um t6cnico do Cliente, em conjunto com

a Central de Atendimento, que entrar6 em contato com o Cliente, para encenar os
chamados solucionados. Ndo ser6 admitido o fechamento do chamado t6cnico Dor
tdcnicos das unidades do Cliente:

Os t6cnicos autorizados para o encennmento dos chamados ser6o informados pelo
Cliente. na implantaqdo do serviqo.
10.3.3. Portal de Ger6ncia

A visualizagSo

das informagdes sdo via WEB;

Possibilitarii definigdo de perfis de usu6rios

e

senhas para controle de acesso

2rs

inlormaqdes de gerdncia. com conexdo segura:
Ter6 uma interface rinica para o acesso independente dos equipamentos ou tecnologias
empregadas para a prestagao dos servigos;
O intervalo de coleta dos dados para exibigdo das informaq6es serdo de 5 minutos;

A visualizagSo das informag6es apresentarii todas as funcionalidades listadas nos itens
abaixo:
- Alertas em caso de falhas e anormalidade dos circuitos, com grau de criticidade;

- Topologia da rede, incluindo roteadores e circuitos, com a visualizaqeo do status de
todos os elementos. O agrupamento dos elementos que comp6em a topologia da rede
(roteadores e circuitos) ser6 definido pelo Cliente;
- VisualizagSo da utilizagfio de banda dos circuitos, em tempo real, diiirio, semanal e
mensal, com a opgSo de consulta de dados hist6ricos:
- Visualizagio do consumo de CPU e mem6ria dos roteadores com opgdo de consulta de
dados hist6ricosl
- Visualizagdo do tempo de resposta dos circuitos, em tempo real, com opgio de consulta
de dados hist6ricos;

- Indicagdo de congestionamento nos circuitos, al6m dos vaiores de limiares excedidos e
o enfileiramento e/ou descarte do tr6fego nos roteadoresl
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e encerrados, dentro do prazo
contratual, por data ou circuito, permitindo acesso ao detalhamento dos chamados.
Visualizagio dos chamados registrados, abertos

10.3.4. Relatririos

O acompanhamento da qualidade dos servigos da rede, acompanhamento dos chamados
e do SLA estabelecido sdo feitos atrav6s de relat6rios disponibilizados pela Aloo, no
Portal de Ger€ncia, para consulta diiiria, mensal ou sob demanda;
- O portal conterd todas as informag6es necess6rias.

A Aloo armazena todos os dados e informag6es coletadas durante a vig6ncia do contrato.
tais como: dados brutos coletados nos elementos gerenciados, dados sumarizados para
confecgio de relat6rios, acompanhamento dos chamados, acompanhamento da qualidade
de servigo, de faturamento, dentre outros. Esses dados serdo disponibilizados ao Cliente
ao final do contrato;
Todos os relat6rios permitem o uso de diversos filtros para visualizar as informag6es. Os
filtros tambdm permitem a selegdo de informag6es a serem impressas de um ou mais

circuitos ou de toda rede, d crit6rio do Cliente;
Todos os relat6rios possibilitam a selegdo de datas de inicio e fim do periodo a que se
referem os dados a serem exibidos;

A

solugio de gerOncia permite que todos os relat6rios possam ser visualizados,
armazenados em meio eletr6nicos e impressos. E implementada a funcionalidade de
exportagdo dos relat6rios em formatos compativeis com MS Office, BR Office e PDF;
Os relat6rios abaixo

sio visualizados online ou gerados sob demanda:

- Relat6rios de Trrifego: relat6rios diririos que apresentam o tr6fego de todos os circuitos,
com suas s6ries hist6ricas, fomecendo subsidios para analisar o desempenho e as
tenddncias de aproveitamento dos recursos da rede. Devem demonstrar informaq6es da
banda utilizada e do volume de trdfego;

- Relat6rio de Acompanhamento dos Chamados: relat6rio diririo com todas as
informag6es relativas ao chamado como dat4 hor4 identificagdo do elemento (circuito
ou equipamento), descrigdo detaihada do chamado;
- Relat6rios de Chamados: relat6rio mensal de chamados abertos e encerrados;

-

Relat6rios de Reincid6ncia: relat6rios que mostram problemas reincidentes dos
elementos (circuitos ou equipamentos) da rede;
- 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 Serv'igos);

- Relat6rio Especifico de SLA: relat6rio de acompanhamento de cada indicador a ser
monitorado para o SLA. Estes relat6rios serio emitidos mensalmente.
lO80O 725 3505 | aloo.com.br
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BACKUP DIAL

O termo de referdncia pede acesso discado, que utiliza as instalaqdes da rede telef6nica
priblica comutada (PSTN) para estabelecer uma conexio discada para um RAS (Remote
Access Server) atrav6s de linhas telef6nicas ou acessos m6veis. O computador do usu6rio
ou roteador usa um modem ligado a codificar e decodificar os pacotes de protocolo e
controle de informag6es respectivamente. O termo foi cunhado durante os primeiros dias
de telecomunicag6es de dados quando modems eram necess6rios para ligar terminais ou
computadores com o software emulador de terminal para mainframes, minicomputadores,
serviqos online e sistemas de boletins informativos atravds de uma linha telef6nica.

Ocorre que nos dias atuais os modems est5o caindo em desuso e h6 grande restrigio de
opgSes de fabricantes de RAS e suporte adequado destes sistemas. Assim, recomenda-se
que as localidades remotas, como os cafi6rios, tenham acesso discado ou 3G com alguma
operadora (em outro contrato), com conexEo de dados. E entao, quando necessdrio, um
ttnel IPSec criptografado pode ser estabelecido at6 um terminador de tuneis VPN que a
ALOO TELECOM providenciar6 em seu POP, que aqui chamaremos tamb6m de RAS.
A diferenga d que o RAS ndo estar6 como receptor de conex6es de modem discado. Ao
invds, ele estar6 conectado d intemet, pronto para receber os ttneis IPSec. O Radius
Server do TRE continuar6 sendo usado para autenticagdo, contabilizagdo e autorizagdo
de acesso.

10.5. Cronograma Detalhado de Execugio da

implantagio

DATA

EVENTO

Dia D

Assinatura do Contralo entre o f'RE/AL e a
Aloo

RESPONSAVEL

10B00 725 3505

ialoo.com.br

Aloo / TRE/AL
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DATA

EVENTO

D + 15 dias

D + 20 dias

D + 20 dias

D + 25 dias

D+

:r .rj :'i i-ii 4{
I j.!atj:a i:ai,r,],.:.-

i0

dias

Entrega do Plano de Gerenciamento do
Contrato
Entrega do Plano Detalhado de Implantagdo do
Backbone Secundrfu:io no estado
Aprovagdo do Plano de Gerenciamento do
Contrato
Aprovagdo do Plano Detalhado de Implantagdo
do Backbone Secundririo no estado
Entrega dos Planos de Teste de AceitagSo
Plano de Testes de Aceitaqdo - Enlaces do
Backbone Secundririo
Plano de Testes de AceitaqSo do SGRS
Plano de Testes de gceitagdo Global do
Backbone Secundiirio
Modelos de Relat6rio de Teste
Aprovaqdo dos Planos de Testes de Aceitaq5o
Conclusdo de instalagdo do 1' Grupo, formado
por:
Conex6es TREs (todas);
Infra-estrutura para aceitar conexdes
comutadas a partir de qualquer localidade no
estado;
30% das conexdes dedicadas no estado, sendo
que estas conex6es devem ser escolhidas em
comum acordo entre licitante contratada e o
TRE contratante;
SGRS

D + 40 dias

D + 60 dias

D + 70 dias

D + 90 dias

D + 100 dias

RESPONSAVEL

-

Sistema de Ger0ncia de Rede

'

I

TRE/AL

Aloo

TRE/AL

Aloo

e

Serviqos.
Conclusdo da Aceitaqdo do l' Grupo
Conclusdo da instalagio do 2o Grupo, formado
por:
22Yo das conex6es dedicadas no estado, sendo
que estas conex6es devem ser escolhidas em
comum acordo entre licitante contratada e o
TRE contratante
Conclus6o da Aceitaqlo do 2o Grupo
Conclusdo da instalagio do 3" Grupo, formado
por:
25Yo das conex6es dedicadas no estado, sendo
que estas conex6es devem ser escolhidas em
comum acordo entre licitante contratada e o
TRE conffatante
Conclusdo da Aceitacdo do 3" Crupo

10800 725 3505 laloo.com.br
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Aloo
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Aloo
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DATA

D + 120 dias

D + 130 dias

D + 140 dias

D + 145 dias
D + 150 dias
D + 160 dias
D + 180 dias

!i!,ira:$ ,1u 44
fi".l)i]rjri ilaiiia a ri

TFLECOM

EVENTO

RESPONSAVEL

Conclusdo da instalagSo do 4o Grupo, formado
por:
25Yo das conexdes dedicadas no estado, sendo
que estas conex6es devem ser escolhidas em
comum acordo entre licitante contratada e o
TRE contratante '. ..
Conclusdo da Aceitacdo do 4" Grupo
Conclusdo da instalagSo do 5o Grupo, folmado
por:
25%o das conex6es dedicadas no estado, sendo
que estas conex6es devem ser escolhidas em
comum acordo entre licitante contratada e o
TRE confiatante
Conclusdo da Aceitaqdo do 5' Grupo
Conclusdo da Aceitagdo Global (inicio do PFE
no estado)
Entrega do Plano de Operagdo, Gerenciamento
e Suoorte
Conclusdo da AceitaqSo Final (fim do PFE no
estado)

Aloo

Aloo / TRE/AL

Aloo

Aloo / TRE/AL
Aloo / TRE/AL
Aloo
TRE/AL

Obs.: Antecipagdo de Eventos

a) Em caso de antecipagdo de eventos

constantes da Tabela acima, os eventos
subsequentes diretamente relacionados com o evento antecipado poderio ser
igualmente antecipados;

b)

O percentual de conexdes dedicadas instaladas em cada grupo pode ser alterado desde
que se esteja adiantando estas instalagdes. Caso se adiante estas instalag6es os grupos

subsequentes poderdo ter um percentual menor.
10.6. PRECOS

A

proposta apresenta os pregos dos seruiqos e produtos solicitados considerando o

seguinte:

i.

Os pregos seguem obrigatoriamente as planilhas constantes do Edital. As planilhas
indicam onde devem ser preenchidos os pregos solicitados;

ii.

Toda a avaliagdo a ser feita com relagdo a pregos ser6 efetuada considerando os
pregos com impostos e todos os demais encargos que fagam parte do servigo cotado.
10.6.1. Descrigio dos pregos solicitados
Os seguintes pregos seguem conforme as planilhas, sendo que em cada planilha 6 indicada
a necessidade do preenchimento do prego com todos os impostos:

I
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do servigo de instalagdo de cada conexdo dedicada

de

TeLECO|\,/|

INSTALAQAO:
a) Vinst_con_TRE: valor do servigo de instalagao do Concentrador.
a.1) Este valor cobrir6 os custos de todos os servigos necess6rios;

b) Vinsr con_ded: valor
qualquer PEMIL.

b.1) Este valor serii igual para todas as conex6es dedicadas de qualquer PERFIL
fomecidas em Alagoas.
b.2) Este valor cobrir6 os custos de todos os servigos necess6rios para a insialagdo de cada
conexdo dedicada;

c) Vtot_inst AL: valor total dos servigos de instalagdo em Alagoas.

Vtor_inst_Al: (Vinst_con TRE) + (no de conex6es
OBS.: ndo h6 nenhum custo associado

dedicadas x Vinst_con_ded)

d instalag5o de conexdes comutadas.

ALTERACAO DE PERIIL DE CONEXOES:
d)

Valt PERFIL_con_TRE: valor do servigo

de alteraqdo de PERFIL da Concentrador.

d.1) Este valor ser6 igual para todas as conex6es TRE, fomecidas em Alagoas.

d.2) Este valor cobrird os custos de todos os servigos necessiirios para a alteragio de
PERFIL de cada Concentrador;
e) Valt PERFIL_con_ded: valor do servigo de alteraqdo de PERFIL de uma conexdo
dedicada.
e.1) Este valor ser6 igual para todas as conexdes dedicadas fomecidas em Alagoas.

e'2) Este valor cobrir6 os custos de todos os servigos necessd.rios para a alteragdo de
PERFIL de cada conexdo dedicada;
FORNECIMENTO DAS LINHAS:

t) Vmen_con-TRE_Al1erfil_X: valor mensal relativo ao servieo de fornecimento do
Concentrador Perfil X (1 a 9) em Alagoas;
f.1) Este valor serii igual para todas as conexdes TRE Perfil X fornecidas em Alagoas;
f.2) Este valor cobrird o custo para manter a concentrador Perfil X operacional, atendendo
a todas as caracteristicas solicitadas;

g) Vmen_con ded_Aljerfil_X: valor mensal relativo ao serviqo de fornecimento de
cada conexdo dedicada Perfil X (1 a 7):
|
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) Este valor serd igual para todas as conex6es dedicadas fomecidas em Alagoas);

g.2) Este valor cobrir6 o custo para manter a conexSo dedicada operacional, atendendo a
todas as caracteristicas solicitadas;

h) Vmin_con_comutada_Al: valor mensal relativo ao servigo de fomecimento de

01

(um) minuto de conexdo comutada;

h.1) Este valor ser6 igual para qualquer acesso que utilize conexdo comutada dentro do
estado de Alagoas.
6.2.2.2. PlaniLhas de Pregos a serem apresentadas

Os itens seguintes apresentam as planilhas
obrigatoriamente em atendimento ao ITEM 1.
10.6.2. Planilhas de Prego para obtengAo do

a

serem preenchidas pelas licitantes

VT_AL

A planilha de prego foi preenchida conforme o modelo do Edital para obtenglo do Valor
Total dos Servigos no Backbone Secund6rio para Alagoas.
a)

A coluna "Servigo" cita o servigo que estii sendo discriminado.

Cada servigo tem seu

respectivo valor jri discriminado;
b) A coluna "Quantidade" informa a quantidade estimada do respectivo servigo que serii
realizada durante o contrato;

c) A coluna "Total (R$)" foi preenchida com o valor total a ser pago durante o contrato
pelo respectivo servigo;
d) O valor VTtot_inst_Al foi obtido a paftir do somat6rio de todos os valores pagos por
instalagdes durante o contrato:

VTtot_inst_Al

:

(quantidade x Vinst_con_TRE) + (quantidade x Vinst_con_ded)

e) O valor VTaII_PERIIL_AL foi obtido a partir do somat6rio de todos os valores pagos
por alterag6es de velocidade dura.nte o contrato. A quantidade de alteragdes 6 estimada.

VTaII_PERFIL,AL

=

(quantidade

x

Valt_PERFIL_con_TRE)

+

(quantidade x

Valt_PERFll_con_ded)

f) O Vtot men_con_Al foi obtido

a partir do somat6rio do valor de todas as conex6es

fomecidas;
g) O valor VTtot_men_con

VTtot men con

AL:

12

AL foi obtido a partir

de:

X Vtot men con AL

h) O valor total dos servigos do Backbone Secundiirio:
0800 725 3505 i aloo.com.br
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VT AL

:

VTtot inst AL

+

VTalt PERFIL AL + VTtot men con Al,

10.6.3. Planilha de Preqo para obtengio da estimativa de

contrataqio

A planilha loi preenchida para obtengio do VT_AL, ou seja, a estimativa de contratagio
ao final da migragSo de todo o backbone secund6rio. Ressalta-se que o quantitativo de
servigos contratados poderii ser ampliado ou diminuido. a critdrio do TRE/AL.
Para ettito de estimativa
seus respectivos perfi s.

inicial. o ANEXO I lista os enderegos iniciais de implantagdo

e

Todos os enderegos listados no ANEXO I terdo viabilidade tdcnica para a instalagho.
O Valor Global da Proposta ou VGP 6 igual ao VT_AL.

con TRE AL PERFIL 1
con TRE AL PERFIL 2
con TRE AL PERFIL 3
con TRE AL PERFIL 4
con TRE AL PERF L5
con TRE AL PERF L5
con ded AL PERF L1
con ded AL PERF L2
con ded AL PERFIL 3
con ded AL PERFIL 4
con ded AL PERFIL 5
con ded AL PERFIL 6

0
0
0

ns

RS

Rs

3.490,00

RS

4.s37,ffi

RS

s.898,10

nS

0

n)

/,oo/.)J

RS

0

n)

J.JO|, tJ

RS

1

10

N
0
2

0

ns
Rs

Rs
n5
Rs

ns

12.9s8,13
960,00

Rs

9.600,00

1.s30,m

RS

61.200,00

2.4so,@

RS

3.185,00

RS

4.140,s0

RS

Rs

1

6.370,00
5.382,65

VALOR TOTAL GLOBAL (30 MESES) = R$ 2.86s.323,10
(Dois milh6es, oitocentos
e vinte e tras reais
"

Tj:::ffi..'lflmil;trezentos
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RESPONSAVELTECNICO

11.1. Segue abaixo os dados do profissional com formagdo superior em uma das
graduag6es exigidas no Art. 9 da Resoluqdo no 218/73 do CONFEA, que ser6 o
respons6vel t6cnico pela execugdo dos servigos conforme descritos nesta proposta
comercial:
Brito;
Engenheiro Eletricista;

a) Nome: S6rgio Feneira de

b) Profi ssSo:
c) CRE{AL: 0205030912;
d) RG: 1419604 - SSP/AL;
e) CPF: 020.871 .724-20.

12.

DADOSBANCARIOS

12.1.

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

13.

NETWORK OPERATION CENTER - NOC

noc@alootelecom.com.br
Numero principal 24/7 (24 horas por dia,7 dias na semana" todos os dias do ano)
14. 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:

Tarcisio Paz - 82.99321-3092
Supervisor do centro de Operagdes - tarcisiopaz@alootelecom.com.br
ESCALADA 2 - Marlos Silva - 82.9127 -9314
Supervisor NOC - marlos@alootelecom.com.br
ESCALADA 3 - S6rgio Brito - 82.9309-6286
Diretor de Operag6es - sergio@alootelecom.com.br

ESCALADA

15.

1-

CENTRAL DE RELACIONAMENTO ALOO TELECOM

Seg a sex 08h00

- 18h00:

www.alootelecom.com.br
Atendimento Online: 09h00

-

20h00

M6nica Rollim
Supervisora BCC/ SAC
82.2123-3536
82.9118-0495
monica.rollim@alootelecom.com.br
Ana Claudia Lamin
(82\ 99122-2107
ana.lamin@alootelecom.com.br
|
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FATURAMENTO E ADMINISTRATIVO ALOO TELECOM

Seg a sex 8h00

- 18h00:

Samara Lima
Coordenadora Financeira
82.2t23-3514
fi nanceiro@alootelecom.com.br

Macei6/AL.23 de abril de20l9.

Nome: Ana Claudia Lamin
Cargo: Executiva de Neg6cios
RG:467756 COMAER
CPF: 016.036.777-80

|
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Locais para Prestagf,o dos Servigos
O servigo objeto do Edital serdo prestados na SEDE do TRE-AL na Avenida Aristeu de
Andrade, 377, Edf. Jomalista Amon de Mello, Macei6-AL, e nas localidades relacionadas
na tabela abaixo.

LOCAL

PERFIL

PREDIO SEDE

FORUM
ELEITORAL DE
ZONA
ELEITORAL
5" ZONA
ELEITORAL
4"

6'ZONA
ELEITORAL

7'ZONA
ELEITORAL

AVENIDA ARISTEU DE ANDRADE. 377.
EDF. JORNALISTA ARNON DE MELLO.
MACEIO-AL CEP 57051090

con TRE PERFIL

AVENIDA FERNANDES LIMA 3487
- MACEIO-AL CEP 57O57OOO

con_ded1erfil 6

-

FAROL

RUA CORONEL COSTA NL]NES, 346 _
CENTRO - ANADIA CEP 57660000
RUA FREDERICO MAIA, SA{ CENTRO VICOSA-AL CEP 577OOOOO
AV. PEDRO PEREIRA ACIOLI. SAJ JOSE
PAULINO - ATALAIA.AL CEP 57690000
RUA C. 167. CONJ. HABIT. RUBENS
WANDERLEY _ ( OMENDADOR TERCIO
WANDERLEY - CORURIPE-AL CEP

6

con_ded_perfil I

perfiI

2

con_ded1erfil

2

con_ded

con ded perfil_2

s7230000

ZONA
ELEITORAL
9^ ZONA
ELEITORAL
8"

ZONA
ELEITORAL
10"

I1'ZONA
ELEITORAL

12'ZONA
ELEITORAL

I3'ZONA
ELEITORAL
14" ZONA
ELEITORAL

RUA PROFESSOR ARTUR RAMOS, 1I1 _
CENTRO - PILAR-AL CEP 57I5OOOO
RUA JOAO LOPES FERREIRA, S/N CENTRO - MURICI-AL CEP 5782OOOO
PRAqA FRANCISCO CAVALCANTE, 60
CENTRO - PALMEIRA DOS INDIOS-AL CEP

con ded perfil_2
con dedjerfil_2
con dedlerfil_2

576000050

AVENIDA FERREIRA DE NOVAES,949
CENTRO . PAO DE AqUCAR-AL CEP

*
con_dedjerfil

2

57400000

RUA FRANCISCO PIMENTEL,38 _CENTRO
- PASSO DE CAMARAGIBE-AL CEP

con ded perfil_l

57930000

RODOVIA ENGENHEIRO JOAQUIM
GONQALVES, 74 SANTA LUZIAPENEDO-AL CEP 572OOOOO
RUA DO VARADOURO,s3l _CENTRO.
PORTO CALVO-AL CEP 579OOOOO
10800 725 3505 laloo.com.br
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AV, PRESIDENTE FERNANDO COLLORDE
MELO,48 - TABULEIRO DO PINTO - RIO
LARGO-AL CEP 571OOOOO
PRACA OSMAN COSTA PINO SA] _
cENTRo - sAo rosn DA LAJE-AL cEP

ZONA
ELEITORAL
15"

16" ZONA
ELEITORAL

ZONA
ELEITORAL
ZONA
ELEITORAL
18"

ZONA
ELEITORAL
19"

20" ZONA

ELEITORAL

21'ZONA
ELEITORAL
FORUM
ELEITORAL DE
ARAPIRACA

ELEITORAL
24" ZONA

ELEITORAL
25" ZONA

ELEITORAL
26^ZONA
ELEITORAL

ZONA
ELEITORAL
27^

28" ZONA

ELEITORAL
29^ ZONA
ELEITORAL
30" ZONA
ELEITORAL
31" ZONA

ELEITORAL

j

i,,:ra:iiii

{:l a. i!,i
i-.:ri:ia:i

con_dedjerfil

2

con_ded1erfil

2

con_dedjerfil

2

57860000

17"

23" ZONA

ar{,ir,r
itr

PRACA HERNESTO GOMES MARANHAO,
3t - cENTRo - sAo lurs Do eurruNDE-AL
cEP 57920000
RUA CEL FRANCISCO CAVALCANTE, 51 _
cENTRo - sAo Ivttcunr Dos cAMpos-AL
cEP 57240000
AV. PRESIDENTE DUTRA, 385, BR 316 MONUMENTO - SANTANADO IPANEMAAL CEP 57500000
ISMAR DE GOES MONTEIRO SAJ _ CENTRO
- rnarpu-ar cEP 57370000
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA,
SA{ _ CENTRO - TjNIAo DoS PALMARESAL CEP 57800000
RUA MINERVINA FRANCISCA DA

con_ded1erfil

coNcErqAo, 61 - Novo HoRrzoNTE -

con dedlerfil_4

ARAPIRACA-AL CEP 573 12620
RUA FRANCISCO AVELINO, 430 _ CENTRO
- CAPELA-AL CEP 5778OOOO
FAZENDA RENASCER, BR 416, KM 09 _
CENTRO - COLONIA LEOPOLDINA-AL CEP

con_dedjerfil_2

2

con_dedjerfil_2
con_dedjerfil_2

con_dedjerfil_2
con_ded1erfil_2

57975000

PRAQA BATISTA ACIOLY 40 - CENTRO con_ded1erfil 2
MARAGOGI-AL CEP 57955000
RUA TENENTE JOSE TOME, 208 _ CENTRO con_dedjerfil_2
MARECHAL DEODORO-AL CEP 57160000
RUA ITACY BRANDAO BARBOSA S/N _
CENTRO - MATA GRANDE-AL CEP
con_ded1erfil 2
57540000
RUA TREZE DE JUNHO, 147 _ CENTRO -

QUEBRANGULO-AL CEP 577 5097 O
RUA 22 DE DEZEMBRO, 181 _ CENTRO -

BATALHA-AL CEP 5742OOOO
AV. DEZESSEIS DE MAIO S/N - CENTRO IGREJA NOVA-AL CEP 5728OOOO
R. PROFA. MARIA JOSE DE R. BARROS, SN
. FORUM ELEITORAL _ CENTRO - MAJOR
ISIDORO-AL CEP 5758OOOO

|
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ELEITORAL
35" ZONA
ELEITORAL

RUA CAMPO GRANDE, 60 _ XINGO PIRANHAS-AL CEP 57460000 - PIRANHASAL CEP 57460000
LADEIRA ANTONIO FRANCISCO RAMOS
S,tl, PQ N. SRA. DA GLORIA - CENTRO PORTO DE PEDRAS-AL CEP 57945000
RUA Do coMERCro, N zz - csNrno - sAo
eRAs-ar cEP 5738oooo
RUAMACARIOBARBOSA, 83 CENTROJLINQUEIRO-AL CEP 57 27 OOOO

ZONA
ELEITORAL

RUA CONEGO JACINTO, 5 _ CENTRO LIMOEIRO DE ANADIA-AL CEP 57260000

32" ZONA

ELEITORAL
33" ZONA

ELEITORAL
34" ZONA

36"

37" ZONA

ELEITORAL
38" ZONA
ELEITORAL
39P ZONA
ELEITORAL

40" ZONA

ELEITORAL
41" ZONA

ELEITORAL
42" ZONA

ELEITORAL
43" ZONA

ELEITORAL
44" ZONA
ELEITORAL
45" ZONA
ELEITORAL
46" ZONA
ELEITORAL
47" ZONA

ELEITORAL
48" ZONA

ELEITORAL
49" ZONA
ELEITORAL
50" ZONA
ELEITORAL

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 5I CENTRO - PORTO REAL DO COIECIO-NI
cEP 57290000
AVENIDA ULISSES GUEDES,268 _
BRASILIA - PIAqABUQU-AL CEP 5721OOOO
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RUA OLAVO BILAC,318 - CENTRO DELMIRO GOUVEIA-AL CEP 5748OOOO
RUA ERASMO PORANGABA, 55 - NOSSA
SENHORA DAS GRAqAS - PAULO
JACINTO-AL CEP 5774OOOO
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- OLHO D'AGUA DAS FLORES-AL CEP

con_dedjerfil*2
con_dedjerfil_1

con_dedjerfil

2

57442000

RUA ANTONIO BOMFIM, SAI _ CENTRO MARIBONDO-AL CEP 57 670000
AVENIDA PROGRESSO,360 - PROGRESSO GIRAU DO PONCIANO.AL CEP 57360000
RUA JURACY TENORIO CAVALCANTE, 53 CENTRO - IGACI-AL CEP 57620000
RUA CLARINDO AMORIM_ CENTRO CACIMBINHAS-AL CEP 57 5'7 OOOO
AV JOAO FERNANDES VIEIRA,495 _
CENTRO - CAMPO ALEGRT-AL CEP
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BOCA DA MATA-AL CEP 57680000
RUA MANOEL MACHADO, 2 _ CENTRO con_ded1erfil_2
SAo SEBASTIAO-AL CEP 57275000
RUA MANOEL MARTINS LEMOS ,120 _
con dedlerfil 2
CENTRO - MARAVILHA-AL CEP 5752OOOO
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de abril de 2019.

À SAD
Senhor Secretário,
Tendo em vista o Despacho GSAD 0532698 e o
Despacho COINF 0532773, encaminho os presentes autos
para continuidade do feito.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 25/04/2019, às 18:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0533224 e o código CRC C852159A.

0011213-69.2018.6.02.8000
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de abril de 2019.

Retornem os autos à COMAP, para providenciar a
minuta do edital e demais medidas cabíveis, considerando as
discussões já assinaladas nos autos, especialmente quanto
aos referenciais de preço propostos, quais sejam, os da atual
contratação, conforme já exposto pelo titular da COINF,
observando ainda a nova conformação do anexo de lista de
endereços de instalação (0532787).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/04/2019, às 18:47, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0533248 e o código CRC F0F9C735.

0011213-69.2018.6.02.8000

Despacho GSAD 0533248
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SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 393

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 26 de abril de 2019.

À SLC
Senhora Chefe Substituta,
Encaminho os presentes autos para atendimento do
Despacho GSAD 0533248.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 26/04/2019, às 08:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0533402 e o código CRC 2CBD2745.

0011213-69.2018.6.02.8000

Despacho COMAP 0533402

0533402v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de maio de 2019.

À COINF, para ratiﬁcação/retiﬁcação da utilização
do sistema de Registro de Preços para a realização do
certame, em vista do contido no Item 2.10 (Vigência) do
Termo de Referência (0507899).
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 06/05/2019, às 16:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0536776 e o código CRC E7E95BCD.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

Termo de Referência - TIC nº 19 / 2019
Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação
QUADRO RESUMO

01. Objeto

Contratação de serviços de telecomunicações para prover a comunicação de dados entre a sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o
estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos necessários
para o funcionamento correto destes enlaces, e serviço de implantação, operação, manutenção e gerência destes
enlaces, conforme especificações.

02. Quantidade

Item único

03. Resumo da Especificação do
Objeto

04. Valor Estimado

Há a necessidade de se buscar o detalhamento e atendê-lo (Item DETALHAMENTO DO
OBJETO (Art. 18, § 3º, III)).

Os custos previstos para demanda, tomando por base o Contrato TRE/AL nº 40/2014, são da ordem de: R$
790.176,51 (6º Termo de Apostilamento, doc. 0481075) , relativo ao custeio mensal; sem projeção relativa à
instalação, este último caso a contratada seja diversa da atual.
O valor estimado no Plano de Contratações de TIC/2019, está previsto no Item 02, na ordem de R$
856.660,67; Proposta orçamentá ria de 2019, Serviços de Comunicação de dados
Có digo de classiﬁcação da fonte de recurso: 3390.39.58.
A solução pretendida diz respeito à prestação do serviço desta Justiça Especializada, leva
em conta critérios com respeito à alta disponibilidade que serão descritos no Projeto Básico, na forma
de SLA ou NMS - Nível Mínimo de Serviço, bem assim tempos de solução.

05. Justificativa

Justiﬁca-se o uso de meio de comunicação com alta resiliência dado o grau de
dependência da disponibilidade de serviços de TI, notadamente em momentos eleitorais, mas não
restrito a estes.

06. Prazo de Entrega
07. Adjudicação
08. Classificação Orçamentária
09. Local de Entrega
10. Unidade Fiscalizadora
11. Unidade Gestora

Nos moldes da especificação
Por Item
Serviços de Comunicação de dados
Có digo de classiﬁcação da fonte de recurso: 3390.39.58.
Cartório Eleitorais e unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme Ordem de Fornecimento própria.
SEGI/COINF/STI
SAD
Vide

12. Sanções Administrativas

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11)
Vide

13. Prazo de Pagamento

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)
Vide

14. Estratégia de Recebimento

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Recebimento do Objeto:

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

Vide
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
Contratação de serviços de telecomunicações para prover a
comunicação de dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados
em todo o estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de enlaces de
comunicação, fornecimento dos insumos necessários para o funcionamento
correto destes enlaces, e serviço de implantação, operação, manutenção e
gerência destes enlaces, conforme especificações.
1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)
Contratação de serviços de telecomunicações para prover a
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Contratação de serviços de telecomunicações para prover a
comunicação de dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados
em todo o estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de enlaces de
comunicação, fornecimento dos insumos necessários para o funcionamento
correto destes enlaces, e serviço de implantação, operação, manutenção e
gerência destes enlaces, conforme especificações.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )
Substituir a atual contratação o atual Contrato TRE/AL nº 40/2014 – Backbone
Secundário de comunicação de dados entre o prédio sede e os cartórios eleitorais
e escritórios remotos de todo o Estado.
2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
Criação de infraestrutura de comunicação - Backbone Secundário
Encaminhar o acesso à rede da Justiça Eleitoral.
Garantir o nível de disponibilidade da infraestrutura de comunicação servida pelo
backbone secundário.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)
Continuidade dos serviços dos cartórios eleitorais e escritórios remotos que
guardam dependência de conectividade.
2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de
TIC quanto à necessidade proeminente de minimização de riscos de perda de
dados e inoperância de serviços e sistemas informatizados.
O alinhamento pode ser visto quanto ao:
Item dos desafios do PE para o período de 2016-2021:
8. Melhoria da infraestrutura e governança de tecnologia da informação
Associado ao Indicador 19 e às iniciativas de Atualizar a infraestrutura de TI
nos cartórios eleitorais.
2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o
Documento de Oﬁcialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria
de
Tecnologia
da
Informação
(STI)
e
os
Estudos
Preliminares
0488499 constantes do Processo SEI nº 0011213-69.2018.6.02.8000 .
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)
A demanda prevista, vez que se trata de substituição de
contratação, reﬂete a necessidade da Administração expressa nos termos do
Contrato TRE/AL nº 40/2014, com eventuais atualizações próprias do cenário
tecnológico.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Veriﬁca-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser
fornecidos por diferentes empresas no mercado de TIC.
Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se
vislumbra alternativa, por se tratar de serviço de conexão de dados essencial.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)
O objeto possui características comuns e usuais encontrados no
mercado de TIC e trata-se de prestação de serviços de comunicação de dados,
consistindo de serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
Não haverá parcelamento.
Pagamento mensal após a prestação dos serviços.
Adjudicação será por item.
2.10 Vigência
Será, na forma dos normativos vigentes.
A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de
sua assinatura.
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

Habilitação

e

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação
do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
entendimento superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.
O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certiﬁcações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
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especíﬁca, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certiﬁcação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo
Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento
superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.
O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certiﬁcações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
especíﬁca, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certiﬁcação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Como se trata de substituição de solução, não haverá
necessidade de adequação elétrica nem aquisição de estrutura de
acomodação da solução que não eventualmente por parte e custo da
Contratada. Os serviços contratados utilizarão a estrutura já existente, no que
tange a este Regional.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)
ABNT NBR 16264:2016
Cabeamento estruturado residencial
ABNT NBR 16521:2016
Cabeamento estruturado industrial
ABNT NBR 16415:2015
Caminhos e espaços para cabeamento estruturado
ABNT NBR 14565:2012 Emenda 1:2013
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers
ABNT NBR 14565:2013
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers.
Normas e padrões ANATEL
2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)
1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e
do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;
3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;
4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e
5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o contraditório e ampla defesa
6. Tudo sem prejuízo doutras decorrentes da Legislação, do Termo de Referência, do
Edital e do Contrato.
2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)
As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.
1.

Fornecer o(s) serviço(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na
Ata de Registro de Preços, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e
no Contrato - conforme o caso concreto;

2.

Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista,
em inglês;

3.

ou

Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e
em seus Anexos;
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4.

Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central
de Atendimento;

5.

Prestar as informações
e
os esclarecimentos que venham a
ser
solicitados
pelo
representante
da
Administração, referentes
a
qualquer
problema detectado ou
ao andamento das atividades;

6.

Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração
ou
a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

7.

Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos,
caso necessários na forma do Termo de Referência, e pela execução dos
serviços,
primando
pela
qualidade,
desempenho,
eﬁciência
e
produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados
e cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação
das penalidades previstas neste Termo de Referência;

8.

Comunicar ao Gestor ou Responsável
Técnico,
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

9.

Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da
Administração ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da
execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos,
aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos, entre
outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa;

formal

10.

Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam rigorosamente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação
do TRE/AL;

11.

Responsabilizarse pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias para prestar a garantia onsite.

12.

Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento dos serviços.

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto

1 .OBJETIVO

1.1 .Contratação de serviços de telecomunicações para prover a comunicação de
dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, os Cartórios Eleitorais e
escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o estado de Alagoas,
incluindo: fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos
necessários para o funcionamento correto destes enlaces, e serviço de implantação,
operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme especificações contidas
neste Termo de Referência.

Considera-se o “Backbone Secundário” de comunicação de dados o conjunto de
enlaces de comunicação de dados que compreende a conexão entre os Cartórios
Eleitorais, escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas e a rede da Justiça
Eleitoral em Alagoas.

A licitante contratada deverá prover os serviços de telecomunicações de dados entre
os Cartórios Eleitorais em Alagoas, escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas e
o Prédio Sede do TRE/AL, conforme explicitado no item 4 deste Termo de Referência.

As exigências e especificações destinadas aos cartórios eleitorais, para fins de
facilitação de leitura, são automaticamente aplicáveis aos escritórios remotos da Justiça
Eleitoral em Alagoas, nos demais itens do presente Termo de Referência.

A listagem incluindo todos os locais de instalação e seus respectivos perfis, está
disponibilizada no Anexo I.

O Contrato gerado terá validade de 30 (trinta) meses, prorrogável de acordo com a
legislação vigente e a critério da Administração do Tribunal.

Fornecimento de todos os serviços solicitados neste Termo de Referência para
comunicação entre os Cartórios Eleitorais e o TRE/AL, localizados no Estado de
Alagoas.
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A estimativa do volume de serviços a serem contratados durante o prazo de validade e
todas as demais condições de prestação dos serviços indicados estão contidas neste
Termo de Referência.

A prestação dos serviços descritos deverá ser considerada em um contrato com
vigência de 30 (trinta) meses, podendo ser prorrogado nos termos da Lei,
considerando o bom andamento da execução dos serviços contratados.

O fornecimento dos serviços pode ser atendido por empresas licitantes
individualmente, ou empresas licitantes associadas na forma de consórcio.

No caso de formação de consórcio, para atendimento aos requisitos deste Termo de
Referência, deve ser apresentada uma das empresas como “Líder” (Responsável) do
consórcio, deve ser descrita, na proposta a ser apresentada, a responsabilidade de
cada uma das empresas consorciadas, e devem ser observadas todas as demais
regras e restrições constantes da Lei 8.666/93 (Artigo 33). A empresa “Líder” do
consórcio deverá responder ao contratante diretamente por todos os serviços que
venham a ser contratados.

A empresa “Líder” não pode deixar o consórcio, sob pena de encerramento do
contrato. Caso qualquer uma das demais empresas integrantes do consórcio deixe o
consórcio, os trabalhos executados por esta empresa devem ser executados pelas
demais empresas integrantes do consórcio, sem prejuízo do andamento dos serviços.
Toda a documentação apresentada pela empresa que eventualmente deixar o
consórcio deverá ser apresentada pelas demais que se responsabilizarem pela
execução do serviço atribuído a esta empresa, de forma a comprovar o atendimento
aos requisitos do edital.

Em hipótese alguma haverá fracionamento de pagamento dos serviços prestados para
as empresas consorciadas. Desta forma, o pagamento será realizado de forma integral
à empresa Líder do Consórcio.

No caso de licitantes concorrendo individualmente, é obrigatória a apresentação de:

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro do estado de Alagoas, ou

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro da Região I do Plano Geral de Outorgas da ANATEL, ou

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
em nível nacional.

O Backbone Secundário especificado neste Termo de Referência deverá substituir o
backbone atual de ligação entre os Cartórios Eleitorais e o Prédio Sede do TRE/AL,
implementado por meio do Contrato TRE/AL nº 51/2009 e substituído oportunamente
pelo Contrato TRE/AL nº 40/2014. À medida que os enlaces forem ativados no
Backbone Secundário especificado neste Termo de Referência, os enlaces integrantes
do Contrato TRE/AL nº 40/2014 serão desativados, garantindo o funcionamento
contínuo das conexões entre os Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e o Prédio
Sede do TRE/AL.

2 .REQUISITOS GERAIS OBRIGATÓRIOS DO BACKBONE SECUNDÁRIO DE
COMUNICAÇÃO DE DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL DE ALAGOAS

O Backbone Secundário de comunicação de dados da Justiça Eleitoral de Alagoas é
formado por enlaces de comunicação entre Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e o
Prédio Sede do TRE/AL.

Os requisitos gerais aqui apresentados devem ser observados para o Backbone
Secundário, e que devem ser atendidos obrigatoriamente por todas as licitantes nas
propostas a serem apresentadas;

Termo de Referência - TIC 19 (0536806)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 400

Permitir a comunicação entre Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e prédio Sede do
TRE/AL fornecendo os seguintes tipos de conexão em cada Cartório Eleitoral:

Conexão dedicada: modalidade de conexão que fica ativa 24 horas/dia, 7 dias/semana,
garantindo que o Cartório Eleitoral fique conectado com o TRE/AL todo o tempo, ou
seja, não há procedimento de desconexão;

Fornecer para o prédio sede do TRE/AL, no mínimo, um enlace para
recebimento/transmissão dos dados de/para os Cartórios Eleitorais e escritórios
remotos, denominado “Concentrador”. Por meio do qual deverão ser encaminhados os
dados de/para as conexões dedicadas dos Cartórios Eleitorais e escritórios remotos;

Fornecer os meios de comunicação necessários para implementar a conexão entre os
Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e o TRE/AL, conforme especificado neste
Termo de Referência;

Executar todos os serviços de instalação, comissionamento, integração, testes de
funcionamento e operação de todos os enlaces em atendimento ao especificado neste
Termo de Referência. O horário para execução destes serviços deve ser acordado
entre o contratante e a licitante contratada;

A passagem de fiação interna (ligação entre o quadro de “distribuição geral” – DG e a
sala que acomoda os equipamentos) no caso do TRE é de responsabilidade da
respectiva licitante contratada, que deve utilizar a infraestrutura de cabeamento
disponível no Prédio Sede do TRE/AL (calhas, dutos, eletrocalhas);

A passagem de fiação interna nos Cartórios Eleitorais, sempre que necessário, é de
responsabilidade da contratada;

Executar todos os serviços de operação dos enlaces fornecidos em atendimento ao
especificado neste Termo de Referência;

Fornecer para todos os enlaces de comunicação os insumos necessários para seu
funcionamento correto, conforme especificação detalhada de cada enlace;

Executar os serviços de manutenção de todos os enlaces fornecidos de acordo com o
especificado neste Termo de Referência;

Executar os serviços de manutenção de todos os produtos fornecidos para o correto
funcionamento dos enlaces, de acordo com o especificado neste Termo de Referência;

Atender a todos os requisitos de fornecimento de serviços especificados considerando
que o Backbone Secundário de comunicação de dados da Justiça Eleitoral em Alagoas
vai ser implantado:

Nos Cartórios Eleitorais e escritórios remotos, com abrangência em todos municípios
do estado de Alagoas;

No prédio sede do TRE/AL.

3 .REQUISITOS OPERACIONAIS DO BACKBONE SECUNDÁRIO DE COMUNICAÇÃO DE
DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL EM ALAGOAS
O Backbone Secundário de comunicação de dados da Justiça Eleitoral em Alagoas deve
atender aos seguintes requisitos de operação inicial:

Implementação do Backbone Secundário considerando os perfis de Concentrador e
conexões dedicadas dos Cartórios Eleitorais e escritórios remotos, conforme planilhas
constantes deste Termo de Referência;

Implementação das conexões dedicadas entre Cartórios Eleitorais, escritórios remotos
e o TRE/AL inicialmente nas seguintes condições:
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Possibilidade de transportar, diferenciar e marcar as seguintes classes de serviço:

Tempo real – videoconferência;

Tempo real – voz sobre IP, dados de aplicações prioritárias e dados não prioritários
(implementação de CoS – Class of Service e Qos – Quality of Service);

Entrega dos enlaces que compõem as conexões dedicadas devidamente
interconectados e interoperando com a rede local do TRE/AL;

Permitir chamadas originadas de linhas telefônicas convencionais ou celulares, de
acordo com a determinação do TRE/AL (o uso de chamadas via celular pode ser
autorizado ou não em determinados períodos);

Funcionamento de todos os equipamentos e acessórios instalados nos Cartórios
Eleitorais, escritórios remotos e no Prédio Sede do TRE/AL sem a necessidade de
operadores locais;

Garantia de que o circuito Concentrador tenham SLA (Service Level Agreement) ou
NMS (Nível Mínimo de Serviço) estabelecido de 99,4% de disponibilidade mínima, a ser
medida mensalmente. Todos os produtos e serviços fornecidos para implementação
deste circuito devem ter qualidade e disponibilidade que não comprometam este índice;

Garantia de que todos os canais de comunicação do tipo conexão dedicada nos
Cartórios Eleitorais tenham SLA (Service Level Agreement) ou NMS (Nível Mínimo de
Serviço) estabelecido de 99,1% de disponibilidade mínima, a ser medida mensalmente.
Todos os produtos e serviços fornecidos para implementação das “conexões
dedicadas” nos Cartórios Eleitorais devem ter qualidade e disponibilidade que não
comprometam este índice.

Todos os endereços de instalação de instalação listados no "Anexo I" deverão ter total
viabilidade técnica, para as respectivas velocidades especificadas;

Em caso de mudança de endereço de qualquer dos sites integrantes do Backbone
Secundário (Cartórios Eleitorais ou Prédo Sede do TRE/AL), um novo enlace será
solicitado para o novo endereço. Os enlaces instalados nos locais atuais serão
desativados assim que o(s) enlace(s) for(em) instalado no novo local (instalação de
novo circuito com efeito de alteração de endereço).

4 .ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E PRODUTOS DE RESPONSABILIDADE DA
LICITANTE CONTRATADA

Os serviços e produtos especificados têm por objetivo constituir a rede de
comunicação de dados entre Cartórios Eleitorais e o Prédio Sede do TRE/AL,
denominada Backbone Secundário, conforme a topologia mostrada na Figura 1.

Figura 1: Topologia do Backbone Secundário

Meios de comunicação (Enlaces de Comunicação)

Características da nuvem WAN que compõe o Backbone Secundário

Entende-se por nuvem WAN que compõe o “Backbone Secundário” o meio
compreendido desde o POP (Point of Presence) de entrada/saída dos dados até o POP
de saída/entrada dos dados, aos quais estão conectados os Roteadores CPE
(Customer Premisse Equipment) colocados à disposição nos sites da Justiça Eleitoral
em Alagoas (TRE e Cartórios Eleitorais), conforme ilustra a Figura 2.
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Figura 2: Nuvem WAN que compõe o Backbone Secundário

A comutação de dados na nuvem WAN que compõe o Backbone Secundário deve
atender aos seguintes requisitos obrigatoriamente:

Garantir o roteamento das conexões dedicadas dos Cartórios Eleitorais para a
Concentrador utilizando protocolo MPLS – Multiprotocol Label Switching;

Operar em conformidade com, no mínimo, as seguintes RFCs:

RFC 2474: “Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the IPv4 and IPv6
Headers”;

RFC 2475: “An Architecture for Differentiated Services”;

RFC 2597: “Assured Forwarding PHB Group”;

RFC 2598: “An Expedited Forwarding PHB”;

RFC 2983: “Differentiated Services and Tunnels”;

RFC 3031: “Multiprotocol Label Switching Architecture”;

RFC 3032: “MPLS Label Stack Encoding”;

RFC 3270: “Multi-Protocol Label Switching (MPLS) Support of Differentiated Services”;

Possuir dimensionamento correto para garantir a transmissão de dados de acordo
com as velocidades definidas nas conexões dedicadas e Concentrador, solicitadas.

Características do Acesso Concentrador (Prédio Sede do TRE/AL)

O Concentrador é constituído pelo(s) enlace(s) de comunicação instalado(s) no TRE/AL,
para recebimento/transmissão de dados de/para os Cartórios Eleitorais, e sua
implantação deve atender as seguintes exigências:

Utilizar no mínimo 1 (um) Circuito Concentrador (enlace para acesso a nuvem WAN que
compõe o Backbone Secundário, utilizado para comunicação com os Cartórios
Eleitorais);

O uso de “trunking”, ou seja, o uso de mais de um enlace para compor a conexão é
permitido. As condições de “trunking” estão descritas na Tabela 1 – Perfis do(s)
Circuito(s) Concentrador(e)s;

Ao utilizar o recurso de “trunking” a licitante contratada deve observar que o Circuito
Concentrador estará ativo corretamente caso todos os enlaces que compõem o
“trunking” estejam funcionando corretamente, ou seja, a falha em um dos enlaces que
compõe o “trunking” significa que o Concentrador não estará ativo corretamente,
implicando em abertura de chamado de manutenção e contagem de tempo para SLA;

Permitir no enlace Concentrador a classificação e marcação de diferentes níveis de
tráfego (CoS e QoS), sendo implementadas as seguintes classes de serviço:

Termo de Referência - TIC 19 (0536806)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 403

Tempo Real Voz: aplicações sensíveis ao retardo (delay) e variações de retardo da rede
(jitter), que exigem priorização de pacotes e reserva de banda;

Tempo Real Vídeo: aplicações sensíveis ao retardo (delay) e variações de retardo da
rede (jitter), que exigem priorização de pacotes e reserva de banda;

Dados Prioritários: aplicações interativas para o negócio, que exigem entrega garantida
e tratamento prioritário. Aplicações de gerência estão alocadas nesta classe;

Dados Não Prioritários: aplicações com mensagens de tamanho muito variado e não
imprescindíveis para o atendimento imediato aos clientes. Embora possam representar
conteúdo muito importante e relacionado com o negócio, essas aplicações podem
esperar por disponibilidade de recursos na rede, em horários com menor volume de
transações de negócio, para serem efetuadas;

Efetuar a classificação do tráfego de acordo com as determinações da equipe técnica
designada pelo TRE/AL;

A classificação na configuração inicial deverá ser entregue para a licitante contratada no
prazo definido no Cronograma de Eventos, constante deste Termo de Referência;

A classificação pode ser alterada, com aviso prévio da equipe técnica do TRE/AL, sendo
que o pedido deve ser gerado com pelo menos 15 dias de antecedência da data
solicitada para implementação;

Fornecer o circuito Concentrador por meio de enlaces logicamente independentes e
isolados do ambiente público da Internet. Esta garantia deve ser implementada fim-afim na conexão com os Cartórios Eleitorais;

A equipe técnica do TRE/AL deverá definir o “range” de endereçamento IP LAN a ser
utilizado no ambiente de rede local do TRE (ver Figura 3). O endereçamento IP LAN a
ser utilizado é privado (10.17.X.X). O detalhamento destes endereçamentos será
encaminhado para a licitante contratada dentro do prazo estabelecido no Cronograma
de Eventos, constante deste Termo de Referência;

O endereçamento IP WAN a ser utilizado pela(s) licitante(s) contratada(s) no
Concentrador (ver Figura 3) deve ser restrito da respectiva operadora, ou seja, IP não
divulgado e nem utilizado pelo público Internet. Entende-se por endereçamento IP WAN
os endereços IP da conexão entre o POP da contratada e o Roteador CPE instalado no
TRE;

Figura 3: Localização dos IP LAN e IP WAN para Concentrador

Não possuir nenhum tipo de restrição de uso, operando 24 horas por dia, 7 dias por
semana, sem limite de quantidade de dados trafegados, nem restrição de tipo de dados
trafegados, porta lógica ou serviço, devendo ser considerada a banda disponível em
cada acesso;

Permitir que o TRE/AL se comunique com os respectivos Cartórios Eleitorais e
escritórios remotos com a velocidade definida no enlace (ou conjunto de enlaces em
caso de “trunking” no Concentrador), independentemente do volume de tráfego no
Backbone Secundário;

Fornecer o Concentrador obrigatoriamente terrestre, exclusivamente implementadas
por meio de fibra óptica;

Não há restrição quanto ao protocolo de comunicação utilizado na “última milha”,
desde que garantidas todas as funcionalidades exigidas para o Concentrador. Excetuase o uso de tecnologias baseadas em Wi-Fi 802.11a/b/g/n e variantes, ou ainda
utilização de frequência de uso público sem licenciamento prévio (900MHz, 2.4GHz,
5.8GHz, etc.), que não será permitido;
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Insumos para o Circuito Concentrador

Os seguintes insumos, de propriedade da licitante contratada, devem ser fornecidos
em comodato para permitir o funcionamento do Concentrador:

Cabos e adaptadores:

Cabo de conexão do Roteador CPE com modem ou outro equipamento utilizado para
acesso ao Backbone Secundário;

Cabos de energia elétrica para todos os equipamentos fornecidos;

Adaptadores ópticos para conexões implementadas por meio de fibra óptica;

Modem: deve ser fornecido modem ou outro equipamento para permitir a conexão do
Roteador CPE ao ambiente WAN (Backbone Secundário). Este equipamento deve
operar em 110/220V;

Roteadores CPE (Customer Premise Equipment) ou equipamento equivalente: fornecer
Roteador CPE para realizar a interface entre o ambiente de rede local (LAN) dos TRE e o
Backbone Secundário, atendendo no mínimo as seguintes exigências:

Serem dimensionados para que tenham capacidade de encaminhamento de pacotes IP,
em pacotes por segundo, compatíveis com as velocidades dos enlaces conectados,
limitado o uso de memória a 70% do total disponível quando da carga máxima da CPU;

Caso seja identificado, durante a execução do contrato, um roteador com uso máximo
de CPU e memória acima dos limites estabelecidos, o mesmo deverá ser substituído ou
atualizado, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados;

Possuírem todas as facilidades de gerenciamento que permitam o fornecimento
adequado de todos os serviços especificados, destacando:

Gerenciamento SNMP compatível com as versões v2c e v3;

Protocolo SNMP habilitado, com acesso de leitura por parte do TRE;

Configuração de “traps” por parte da licitante contratada, a pedido do TRE, para
monitoração de eventos específicos. Caso necessária, esta configuração será solicitada
com pelo menos 15 dias de antecedência da data real de monitoração;

Suporte a MIB-II e RMON;

Suporte a classificação de tráfego;

Suporte a tunelamento VPN com IPSec com no mínimo os algoritmos de 168-bit 3DES,
128-bit AES e 256-bit AES para conexões VPN com IPSEC. Deve possuir hardware
dedicado para aceleração de criptografia (devem ser suportados pelo menos os
algoritmos 3DES e AES em hardware);

Permitirem acesso à leitura de configuração por parte do TRE, através de “usuário” e
“senha” específicos;

As senhas fornecidas para o TRE/AL não devem possibilitar o acesso a qualquer
informação confidencial sobre o backbone da licitante contratada, e não devem
possibilitar qualquer ação ou leitura que prejudique a segurança do Backbone
Secundário;
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Serem mantidos com a hora ajustada com o ON (Observatório Nacional), e
sincronizados através do protocolo NTP (Network Time Protocol) – RFC 1305 ou
protocolo SNTP (Simple Network Time Protocol) versão 4 – RFC2030;

Interfaces:

LAN: Mínimo de 01 (uma) interface 100/1000BaseT para interconexão com o ambiente
de rede local do TRE;

WAN: Número suficiente de interfaces para conexão com os enlaces WAN fornecidos;

Operar em 110/220V;
Ter servidor de NTP habilitado, de forma a ser utilizável por equipamentos de endereço
IP interno do TRE/Cartórios Eleitorais, sincronizado com a hora oficial do Brasil,
respeitado o horário regional para momentos como os de horário de verão.

Rack: Os equipamentos deverão ser instalados em rack padrão de 19” de propriedade
do TRE/AL.

Ao término do contrato, os insumos fornecidos em comodato deverão ser entregues à
licitante contratada no estado em que estiverem, ressalvando-se o disposto no item
4.5.1 letra “e”.

Perfis de Circuito Concentrador

A Tabela 1 mostra os perfis que devem ser considerados para o Concentrador:
Tabela 1: Perfis da conexão TRE
PERFIL

Velocidade efetiva

1

50 Mbps

2

75 Mbps

3

100 Mbps

4

120 Mbps

5

150 Mbps

6

200 Mbps

Acordo de Nível de Serviço (Service Level Agreement – SLA) para o Concentrador

O Concentrador do Backbone Secundário deve ter SLA (Service Level Agreement) ou
NMS (Nível Mínimo de Serviço) estabelecido de 99,44% de disponibilidade mínima, a ser
medida mensalmente. Todos os produtos e serviços fornecidos para o Concentrador
deve ter qualidade e disponibilidade que não comprometam este índice;

Dimensionamento do Concentrador

Dimensionar o Concentrador considerando a velocidade total igual a no mínimo 75% do
somatório das velocidades das conexões dos Cartórios Eleitorais de Alagoas ou o
mínimo de velocidade de Perfil.

Características das Conexões Dedicadas nos Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos
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São consideradas conexões dedicadas aquelas em que o canal de comunicação entre o
Cartório Eleitoral/Escritórios Remotos e seu respectivo TRE fica disponível 24 horas/dia,
sem necessidade de procedimentos de conexão e desconexão a cada acesso do
Cartório Eleitoral/Escritório Remoto ao TRE.

As seguintes especificações e necessidades devem ser observadas obrigatoriamente
para todas as conexões dedicadas:

Utilizar em cada Cartório Eleitoral/Escritório Remoto no mínimo 01 (uma) conexão
dedicada (enlace para acesso ao Backbone Secundário, utilizado para comunicação
com o TRE);

Fornecer as conexões dedicadas por meio de enlaces logicamente independentes e
isolados do ambiente público da Internet. Esta garantia deve ser implementada fim-afim na conexão com o TRE;

A equipe técnica do TRE/AL deverá definir o “range” de endereçamento IP LAN a ser
utilizado no ambiente de rede local de cada Cartório Eleitoral (ver Figura 3). O
endereçamento IP LAN a ser utilizado é privado (172.30.X.0/24; com IP de LAN do
roteador: 172.30.XX.254). O detalhamento destes endereçamentos será encaminhado
para a licitante contratada dentro do prazo estabelecido no Cronograma de Eventos
constante deste Termo de Referência;

O endereçamento IP WAN a ser utilizado pela(s) licitante(s) contratada(s) nas
“conexões dedicadas” (ver Figura 3) deve ser restrito da respectiva operadora, ou seja,
IP não divulgado e nem acessível pela Internet. Entende-se por endereçamento IP WAN
os endereços IP da conexão entre o POP da Licitante contratada e o Roteador CPE
instalado no Cartório Eleitoral;

Figura 3: Localização dos IP LAN e IP WAN para conexões dedicadas

Garantir que todas as conexões dedicadas sejam multiplexadas na nuvem WAN do
Backbone Secundário e roteadas para o Concentrador. Esta multiplexação deve ser
garantida mesmo nos casos em que as conexões dedicadas sejam implementadas com
diferentes tecnologias;

No caso de uso de “trunking” para compor o enlace Concentrador, balancear o tráfego
gerado pelas conexões dedicadas dividindo este tráfego pelos enlaces que compõe a
Concentrador;

Fornecer comunicação via conexão dedicada entre os Cartórios Eleitorais/Escritórios
Remotos somente por meio de roteamento feito pelo TRE/AL (o TRE/AL é o centro do
Backbone Secundário);

O “default gateway” dos roteadores dos Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos deve
ser o Roteador CPE do Prédio Sede do TRE/AL;

Não possuir nenhum tipo de restrição de uso, operando 24 horas por dia, 7 dias por
semana, sem limite de quantidade de dados trafegados, nem restrição de tipo de dados
trafegados, porta lógica ou serviço;

Permitir que os Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos se comuniquem com o Prédio
Sede do TRE/AL com a velocidade definida na conexão dedicada que chega ao
respectivo Cartório Eleitoral/Escritório Remoto, independentemente do volume de
tráfego na nuvem WAN que compõe o Backbone Secundário (100% de banda
disponível na conexão dedicada);

Fornecer as conexões dedicadas obrigatoriamente terrestres, implementadas por meio
de pares metálicos, fibra óptica ou rádio digital com frequência de uso restrito e
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licenciada junto à Anatel;

são permitidos acessos de “última milha” implementados por meio de satélite;

Não há restrição quanto ao protocolo de comunicação utilizado na “última milha”,
desde que garantidas todas as funcionalidades exigidas para a conexão dedicada.
Excetua-se, para o caso de comunicação sem fio, o uso de equipamentos baseados
em tecnologia Wi-Fi 802.11a/b/g/n e variantes, bem como a utilização de frequência
“aberta”, que não necessite de licenciamento/registro junto à Anatel (Por exemplo,
900MHz, 2.4GHz, e 5.8GHz).

Insumos para conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos

Os seguintes insumos, de propriedade da licitante contratada, devem ser fornecidos
em comodato para o funcionamento das conexões dedicadas nos Cartórios
Eleitorais/Escritórios Remotos:

Cabos e adaptadores:

Cabo de conexão do Roteador CPE, ou equipamento equivalente, do Cartório Eleitoral
com modem ou outro equipamento utilizado para acesso ao Backbone Secundário;

Cabos de energia elétrica para todos os equipamentos fornecidos;

Adaptadores ópticos para conexões implementadas por meio de fibra óptica;

Modem para acesso WAN: Deve ser fornecido modem (convencional, óptico, rádio
digital, etc) ou outro equipamento para permitir a conexão do Roteador CPE do
Cartório Eleitoral ao ambiente WAN (Backbone Secundário), sem que isso implique
acréscimo nos preços contratados. Este equipamento deve operar em 110/220V;

Roteadores CPE (Customer Premise Equipment): Fornecer Roteador CPE para realizar a
interface entre o ambiente de rede local (LAN) de cada Cartório Eleitoral e o Backbone
Secundário, atendendo no mínimo as seguintes exigências:

Ser dimensionado para que tenha capacidade de encaminhamento de pacotes IP, em
pacotes por segundo, compatíveis com as velocidades dos enlaces conectados,
limitado o uso de memória a 70% do total disponível quando da carga máxima da CPU;

Caso seja identificado, durante a execução do contrato, um roteador com uso máximo
de CPU e memória acima dos limites estabelecidos, o mesmo deverá ser substituído ou
atualizado, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados;

Possuir todas as facilidades de gerenciamento e segurança que permitam o
fornecimento adequado de todos os serviços especificados, destacando:

Gerenciamento SNMP compatível com as versões v2c e v3;

Protocolo SNMP habilitado, com acesso de leitura por parte do TRE;

Permissão para a configuração de “traps” por parte da licitante contratada, a pedido do
TRE, para monitoração de eventos específicos. Caso necessária, esta configuração
será solicitada com pelo menos 15 dias de antecedência da data real de monitoração;

Suporte a MIB-II e RMON;

Suporte a classificação de tráfego;

Suporte a tunelamento VPN com IPSec com no mínimo os algoritmos de 168-bit 3DES,
128-bit AES e 256-bit AES para conexões VPN com IPSEC. Deve possuir hardware
dedicado para aceleração de criptografia (devem ser suportados pelo menos os
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algoritmos 3DES e AES em hardware);

Permitir acesso à leitura de configuração pelo TRE/AL, através de “usuário” e “senha”
específicos;

As senhas fornecidas para o TRE/AL não devem possibilitar o acesso a qualquer
informação confidencial sobre o backbone da licitante contratada, e não devem
possibilitar qualquer ação ou leitura que prejudique a segurança do Backbone
Secundário;

Ser mantido com a hora ajustada com o ON (Observatório Nacional), e sincronizados
através do protocolo NTP (Network Time Protocol) – RFC 1305 ou protocolo SNTP
(Simple Network Time Protocol) versão 4 – RFC2030;

Interfaces:

LAN: Mínimo de 01 (uma) interface FastEthernet ou superior, para interconexão com o
ambiente de rede local do respectivo Cartório Eleitoral;

WAN: Mínimo de 01 (uma) interface para conexão com o enlace WAN fornecido
(acesso ao Backbone Secundário).

Operar em 110/220V;
Ter servidor de NTP habilitado, de forma a ser utilizável por equipamentos de endereço
IP interno do TRE/Cartórios Eleitorais, sincronizado com a hora oficial do Brasil,
respeitado o horário regional para momentos como os de horário de verão.

Ao término do contrato os insumos fornecidos em comodato deverão ser entregues à
licitante contratada no estado em que estiverem, ressalvando-se o disposto no item
4.5.1 letra “e”.

Perfis das conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais e Escritórios Remotos

A Tabela a seguir mostra os perfis que devem ser considerados para as conexões
dedicadas:

Tabela 2: Perfis das conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais e Escritórios Remotos

PERFIL

Local de
instalação

Velocidade
efetiva

“Trunking”

1

Todo o estado

2 Mbps

não permitido

2

Todo o estado

4 Mbps

2 x 2 Mbps

3

Somente Capital e
Arapiraca

6 Mbps

3 x 2 Mbps

4

Somente Capital e
Arapiraca

8 Mbps

4 x 2 Mbps

5

Somente Capital e
Arapiraca

10 Mbps

6

Somente Capital

20 Mbps

não permitido
(obrigatório uso de fibra óptica
ou rádio digital)

não permitido
(obrigatório uso de fibra óptica
ou rádio digital)
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Os perfis de 1 a 3 poderão ser instalados em qualquer Cartório Eleitoral do estado de
Alagoas, enquanto os perfis de 4 e 5 estarão disponíveis apenas para a capital do
estado – Maceió e a cidade de Arapiraca. O perfil 6 somente estará disponível para a
capital.

Acordo de Nível de Serviço (Service Level Agreement – SLA) para Conexões Dedicadas
nos Cartórios Eleitorais

SLA (Service Level Agreement) ou NMS (Nível Mínimo de Serviço) estabelecido de 99,1%
de disponibilidade mensal mínima por acesso, a ser medida mensalmente. Todos os
produtos e serviços fornecidos para implementação das conexões dedicadas devem
ter qualidade e disponibilidade que não comprometam este índice.

Serviço de implantação/instalação do Backbone Secundário

Passagem de cabeamento interno para o Enlace Concentrador

Os seguintes serviços são necessários na passagem de cabeamento interno para o
“Concentrador”:

Providenciar a passagem dos cabos do Concentrador até o ambiente computacional
central (Sala de Servidores), utilizando para isto a infraestrutura de calhas, eletrocalhas
e dutos disponíveis;

Deverá ser realizada a vistoria obrigatória do local de instalação do circuito
Concentrador;

Fornecer todos os cabos e conectores necessários para ligar o cabeamento do
ambiente externo até o ambiente computacional (definido para chegada do enlace);

Conectar os equipamentos fornecidos pela licitante contratada à rede de energia
elétrica disponibilizada. As tomadas são fornecidas pelo TRE/AL;

Planejar o horário de trabalho de instalação do Concentrador conjuntamente com a
equipe técnica do TRE/AL, de maneira a interferir o mínimo possível nos trabalhos
normais;

Guardar as ferramentas e equipamentos auxiliares de instalação de responsabilidade da
licitante contratada nas interrupções de serviço;

Recompor obras civis e pintura eventualmente afetadas quando da passagem dos
cabos, mantendo o padrão local, excetuando-se os casos em que estas ocorrências
sejam consequência de adaptações necessárias para passagem dos cabos, adaptações
estas decididas em comum acordo entre licitante contratada e contratante.

Comissionamento, integração e testes de aceitação do “Concentrador” e “conexões
dedicadas” do Backbone Secundário

Os seguintes serviços relacionados com o comissionamento, integração e testes para
aceitação do Concentrador e conexões dedicadas do Backbone Secundário são
solicitados:

Realizar o comissionamento (ativação junto à plataforma de comunicação da licitante
contratada) de cada conexão, integrando cada uma ao Backbone Secundário;

Realizar testes de funcionamento do Concentrador e das conexões dedicadas do
Backbone Secundário, de acordo com o Plano de Testes de Aceitação fornecido pela
licitante contratada;
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Garantir o funcionamento integrado de todos os produtos e serviços fornecidos
(Cartórios Eleitorais e TRE);

Realizar os Testes de Aceitação de acordo com o Plano de Testes de Aceitação, sempre
acompanhados pelos responsáveis técnicos do TRE/AL, e emitir os relatórios de testes
em duas vias, devidamente assinados pelos executores e pelo responsável em cada
local (TRE ou Cartório Eleitoral).

Uma cópia deve ser entregue para o responsável pelo Backbone Secundário no TRE, e
outra cópia deve ficar com a licitante contratada.

Alteração de PERFIL do concentrador e conexões dedicadas

Os seguintes serviços relacionados com alteração de PERFIL (alteração de velocidade)
do Concentrador e conexões dedicadas são solicitados:

Realizar alteração de PERFIL do Concentrador e conexão dedicada em atendimento a
solicitação efetivada pela Justiça Eleitoral;

Entende-se por “alteração de PERFIL” a mudança de velocidade do respectivo enlace,
sem alteração de endereço ou local de instalação;

Efetuar as alterações necessárias para que a Concentrador e conexões dedicadas
operem no novo PERFIL solicitado;

Realizar testes de funcionamento de cada conexão após a alteração de PERFIL de
acordo com o Plano de Testes de Aceitação fornecido pela licitante contratada;

Realizar os Testes de Aceitação após a alteração do PERFIL, de acordo com o Plano de
Testes de Aceitação, sempre acompanhados pelos responsáveis técnicos do TRE/AL, e
emitir os relatórios de testes em duas vias, devidamente assinados pelos executores e
pelo responsável em cada local (TRE ou Cartório Eleitoral).

Uma cópia deve ser entregue para o responsável pelo Backbone Secundário no TRE/AL,
e outra cópia deve ficar com a licitante contratada.

Prazos

Prazo para implantação do Backbone Secundário

A implantação do Backbone Secundário é composta por uma série de atividades, a
saber:

Entrega de documentos solicitados (Declaração sobre backbone da licitante contratada,
Plano de Gerenciamento do Contrato, plano Detalhado de Implantação do Backbone
Secundário, Planos de Testes de Aceitação);

Instalação do Concentrador, conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais e
infraestrutura para suportar as conexões;

Instalação do SGRS;

Testes de aceitação das conexões fornecidas e do SGRS;

Aceitação Global do Backbone Secundário;

Realização do Período de Funcionamento Experimental – PFE;
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Aceitação Final de todo o Backbone Secundário.

O Cronograma de Eventos descrito neste Termo de Referência indica todos os prazos
para estas atividades, e relaciona a execução de cada etapa aos pagamentos.

Prazos para serviços de instalação/alteração de velocidade de enlaces no decorrer do
contrato

Os seguintes prazos devem ser observados nos serviços de alteração de perfil de
conexões e instalação de novas conexões:

Prazo para Alteração de Perfil ou de endereço de Conexões:

Concentrador:
Data

Evento

Dia
X

Solicitação formal de alteração de perfil/endereço do
Concentrador encaminhada pela Justiça Eleitoral para a
licitante contratada

X+
30
dias

Alteração do perfil/endereço efetivada (incluindo testes de
aceitação)

Obs.: no caso de mudança de endereço a conexão anterior deve ser desativada, tal
logo o novo endereço passe a estar operacional, não cabendo cobrança em duplicidade
e sendo de inteira responsabilidade da contratada proceder a desativação no endereço
anterior.

Conexões Dedicadas:
Data

Evento

Dia
Y

Solicitação formal de alteração de perfil/endereço da
conexão dedicada encaminhada pela Justiça Eleitoral para a
licitante contratada

Y+
30
dias

Alteração do perfil/endereço efetivada (incluindo testes de
aceitação)

Obs.: no caso de mudança de endereço a conexão anterior deve ser desativada, tal
logo o novo endereço passe a estar operacional, não cabendo cobrança em duplicidade
e sendo de inteira responsabilidade da contratada proceder a desativação no endereço
anterior.

Prazo para Instalação de Conexões:

Concentrador:
Data

Evento

Dia Z

Solicitação formal de instalação de Concentrador
encaminhada pela Justiça Eleitoral para a licitante
contratada

Z+
30
dias

Conclusão da instalação do Concentrador efetivada
(incluindo testes de aceitação)
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Conexões Dedicadas:
Data

Evento

Dia
W

Solicitação Formal de instalação de conexão dedicada
encaminhada pela Justiça Eleitoral para a Licitante
contratada

W+
10
dias

Informação da Licitante contratada sobre a viabilidade da
instalação, ou necessidade de “projeto especial”

W+
30
dias

Conclusão da instalação da conexão dedicada efetivada
para os casos em que houve viabilidade técnica para
execução do serviço (incluindo testes de aceitação)

W+
60
dias

Conclusão da instalação da conexão dedicada efetivada
para os casos em que houve necessidade de “projeto
especial” para execução do serviço (incluindo testes de
aceitação)

Prazo de desinstalação de Conexões:

Concentrador:
Data

Evento

Solicitação formal de desinstalação de Concentrador
Dia K encaminhada pela Justiça Eleitoral para a licitante
contratada

K+
05
dias

Desinstalação do Concentrador efetivada

Conexões Dedicadas:
Data

Dia U

Evento

Solicitação formal de desinstalação de conexão
dedicada encaminhada pela Justiça Eleitoral para a
licitante contratada

U
Desinstalação da conexão dedicada efetivada
+ 02 dias

Serviço de Gerência de Rede e Serviços – SGRS para o Backbone Secundário

O Serviço de Gerência de Rede e Serviços – SGRS deve contemplar a gerência de rede e
serviços do Backbone Secundário. O SGRS deve atender, no mínimo, aos seguintes
requisitos:

Oferecer serviço de gerência de rede e serviços que contemplem as áreas funcionais:

Gerência de falhas;
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Gerência de desempenho, com monitoração de desempenho, gerência de tráfego e
administração de tráfego;

Gerência de configuração, restrito ao ambiente fornecido pela licitante contratada;

Gerência de segurança, restrita ao ambiente fornecido pela licitante contratada;

Gerência de nível de serviço;

Permitir a visualização de informações “on-line” (em tempo real e de forma gráfica) da
rede (Backbone Secundário), possibilitando o acompanhamento e monitoração do
estado global do Backbone Secundário;

A licitante contratada será responsável por fornecer, dimensionar, instalar, configurar e
manter todos os equipamentos, sistemas e ferramentas necessárias para o
provimento do SGRS “on-line”;

A licitante contratada será responsável pela manutenção preventiva e corretiva, a
execução de testes, a atualização e o suporte técnico da infraestrutura de
gerenciamento, sem que isso implique acréscimos nos preços contratados;

O TRE-AL será responsável pelos equipamentos e conexões à Internet que possibilitem
acesso ao SGRS fornecido;

Prover recursos para abertura, acompanhamento e encerramento de chamados
técnicos;

Geração e emissão de relatórios gerenciais, programados para serem gerados
automaticamente ou sob demanda pelo contratante, que permitam o acompanhamento
da qualidade dos serviços, dos níveis de serviço contratados (SLA) e a validação das
faturas;

Abranger todos os Roteadores CPE (Prédio Sede do TRE/AL e Cartórios Eleitorais) e
enlaces fornecidos, independentemente da tecnologia adotada nestes itens;

Atuar de forma pró-ativa, antecipando-se aos problemas na rede e garantindo a
qualidade do serviço estabelecida no Acordo de Nível de Serviço (SLA), realizando
abertura, acompanhamento e fechamento de chamados técnicos (Trouble Tickets)
relacionados com indisponibilidade e desempenho nos serviços de rede, gerenciamento
de rede e segurança, operando em regime 24x7, todos os dias do ano;

Garantir que os dados do serviço de gerência de rede e serviços trafegarão pela classe
de dados prioritários;

Ser de propriedade e de responsabilidade da licitante contratada, podendo ser
constituído de um ou mais softwares, integrados ou não;

Ser escalável permitindo futuras ampliações nos elementos de rede a serem
gerenciados;

Permitir a definição de perfis de usuários e a atribuição de regras de gerenciamento a
estes perfis e o uso de senhas para controle do acesso às informações;

As senhas fornecidas para a Justiça Eleitoral não devem possibilitar o acesso a qualquer
informação confidencial sobre o backbone da licitante contratada, e não devem
possibilitar qualquer ação ou leitura que prejudique a segurança do Backbone
Secundário;

Permitir o acesso simultâneo de pelo menos 10 usuários do TRE/AL às suas
funcionalidades;

Prover a visualização das informações de gerenciamento através de um Portal de
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Gerência acessado por meio de interface WEB;

O Portal de Gerência deverá ser acessado pelo TRE/AL por meio da Internet pública e
protocolo HTTPS com certificação digital (padrão X.509);

O TRE/AL deve ter acesso somente às informações relativas às suas conexões;

O Portal de Gerência deve possuir uma interface única para acesso às suas
funcionalidades independentemente dos equipamentos ou tecnologias empregadas
para a prestação dos serviços;

Disponibilizar a funcionalidade para consulta da configuração do Roteador CPE do
Concentrador e dos Cartórios Eleitorais e emitir notificações quando houver
modificações de configuração dos roteadores;

Fornecer, através do Portal de Gerência, a visualização de informações on-line (em
tempo real e de forma gráfica) sobre o Backbone Secundário, apresentando no mínimo
o seguinte:

Topologia do Backbone Secundário, incluindo os Roteadores CPE e seus enlaces, com
visualização do estado operacional de todos os elementos da rede (enlaces e
equipamentos). O estado operacional dos elementos de rede deve ser atualizado
automaticamente, sempre que ocorrer qualquer alteração nestes elementos;

Alarmes e eventos ocorridos no Backbone Secundário, com informações de data e
hora de ocorrência e identificação dos recursos gerenciados;

Consumo de banda nos enlaces (entrada e saída) com valores instantâneos, médios e
de pico dos últimos 30 (trinta) dias, separados por semana e diferenciação de dias úteis
e horários comercial;

Ocupação de memória e CPU dos Roteadores CPE;

Estratificação de volume tráfego (entrada e saída) por classe de serviço para a
Concentrador ou conexão dedicada;

Retardo dos enlaces com valores instantâneos, médios e de pico dos últimos 30 (trinta)
dias;

Visualização da quantidade de chamados registrados, em aberto, fechados e
encerrados, dentro e fora do prazo contratual, por tipo de problema, permitindo
acesso ao detalhamento dos chamados;

Inventário dos equipamentos e enlaces da rede contando, com no mínimo as seguintes
informações:

Enlace: código de identificação junto a operadora contratada, tecnologia e nível de
serviço;

Roteador CPE: fabricante e modelo, configuração lógica e configuração física (placas,
interfaces, memória, slots, dentre outros);

Endereçamento lógico: endereços IPs e máscaras de rede;

Prover o armazenamento de todos os dados coletados nos elementos gerenciados e
informações geradas para confecção dos relatórios durante um período de 12 (doze)
meses, relativos ao Serviço de Gerência de Rede e Serviços (SGRS), devendo ao final de
cada período de 12 (doze) meses disponibilizá-los ao Contratante, conjuntamente com
o modelo de dados, em meio de armazenagem a ser definido pelo Contratante;

A indisponibilidade dos dados de gerência (coleta não realizada, dados não acessíveis)
será contabilizada como indisponibilidade do SGRS, no período em que os dados não
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forem coletados ou ficarem inacessíveis, caso isto implique em perda de dados de
gerenciamento;

Os dados e informações armazenados, conjuntamente com o modelo de dados,
poderão ser solicitados pelo Contratante, a qualquer tempo, devendo a licitante
contratada colocá-los à disposição no prazo máximo de 4 (quatro) dias úteis, em meio
a ser definido pelo Contratante e/ou na base de dados da solução de gerência (carga
dos dados extraídos e removidos);

O intervalo para coleta de dados no SGRS deve ser de no mínimo 5 (cinco) minutos, ou
valores maiores a critério do Contratante;

Registrar em seu LOG de históricos todos os acessos realizados, com autenticação de
usuário, data/hora, devendo permitir a recuperação do registro de histórico;

Realizar registro de todas as ocorrências de alarmes/eventos em LOG de históricos
e/ou base de dados contendo informações de data/hora de ocorrência, identificando os
recursos gerenciados;

Assegurar a continuidade da coleta dos dados de gerenciamento em casos de perda de
comunicação entre o SGRS e os elementos gerenciados, de maneira a garantir que não
exista perda de informação no gerenciamento de recursos.

Serviço de operação do Backbone Secundário

Período de Funcionamento Experimental – PFE
O PFE – Período de Funcionamento Experimental é o período de 30 (trinta) dias em
funcionamento ininterrupto após a Aceitação Global.

Durante o PFE o Service Level Agreement – SLA é válido para os enlaces contratados.

A descontinuidade do PFE ocorrerá nas seguintes situações:

Caso ocorra interrupção dos serviços de comunicação do Concentrador, por um
período de tempo que extrapole o permitido no respectivo SLA contratado;

Caso ocorra interrupção dos serviços de comunicação de mais de 5% das conexões
dedicadas contratadas, por um período de tempo que extrapole o permitido no
respectivo SLA contratado

A consequência da descontinuidade do PFE será o reinício do período de 30 (trinta) dias
do PFE, contados a partir da recuperação de todas as anormalidades registradas e
volta do funcionamento normal de todos os serviços.

O reinício do PFE devido à recuperação de problemas registrados durante este período
será permitido até 03 (três) vezes, ou seja, o PFE poderá ser interrompido até 03 (três)
vezes. Ultrapassado este limite serão aplicadas as penalidades previstas neste Termo
de Referência e no Contrato.

Os intervalos para reinício do PFE (em caso de interrupção do período em andamento)
devem ser de no máximo 03 (três) dias, ou seja, a licitante contratada tem até 03 (três)
dias para solucionar os problemas para que seja reiniciado o PFE, e as seguintes regras
devem ser observadas:

Na 1ª interrupção do PFE (interrupção do PFE inicial):

Será considerada em uso a 1ª chance de reinício do PFE;

A partir do 4º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, passará a ser considerada em
uso a 2ª chance de reinício do PFE (restando então apenas a 3ª chance de reinício);
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A partir do 7º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, passará a ser considerada em
uso a 3ª chance de reinício, não restando nenhuma chance de reinício do PFE;

A partir do 10º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, deverão ser aplicadas as
penalidades previstas pelo não cumprimento do PFE;

Na 2ª interrupção do PFE:

Será considerada em uso a 2ª chance de reinício do PFE ou, será considerada em uso a
3ª chance de reinício do PFE, caso a 2ª chance já tenha sido utilizada. Caso não esteja
disponível chance alguma serão aplicadas as penalidades previstas pelo não
cumprimento do PFE;

A partir do 4º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, será considerada em uso a 3ª
chance de reinício do PFE (caso esta chance ainda esteja disponível). Caso esta chance
não esteja disponível serão aplicadas as penalidades previstas pelo não cumprimento
do PFE;

A partir do 7º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, deverão ser aplicadas as
penalidades previstas pelo não cumprimento do PFE;

Na 3ª interrupção do PFE:

Será considerada em uso a 3ª chance de reinício do PFE, caso esta chance ainda esteja
disponível. Caso esta chance não esteja disponível serão aplicadas as penalidades
previstas pelo não cumprimento do PFE;

A partir do 4º dia serão aplicadas as penalidades previstas pelo não cumprimento do
PFE.

Operação do Backbone Secundário durante o PFE – Período de Funcionamento
Experimental

Durante a vigência do PFE – Período de Funcionamento Experimental, que é o período
de 30 (trinta) dias em funcionamento ininterrupto após a Aceitação Global, os seguintes
requisitos relacionados com o Serviço de Operação do Backbone Secundário são
solicitados:

Estabelecer, em conjunto com a equipe técnica do TRE-AL, um Plano de Operação,
Gerenciamento e Suporte do Backbone Secundário, observando as necessidades da
Justiça Eleitoral e as diretrizes de operação de redes da licitante contratada;

Permitir a presença de técnicos da Justiça Eleitoral no ambiente de gerenciamento da
licitante contratada, desde que agendada com antecedência mínima de 15 dias.

Operação do Backbone Secundário após o PFE – Período de Funcionamento
Experimental

Após o PFE – Período de Funcionamento Experimental, os seguintes requisitos
relacionados com o Serviço de Operação do Backbone Secundário são solicitados:

Disponibilizar, obrigatoriamente, 01 (um) técnico na sede do TRE/AL, no período de 03
(três) dias antes de uma eleição, referendo ou plebiscito até 01 (um) dia após esta
eleição (válido para qualquer eleição, referendo ou plebiscito, em qualquer turno), das
08:00hs às 18:30hs, com intervalo de almoço de 1:30hs;

Manter plantão especial no ambiente da licitante contratada, para suporte do Backbone
Secundário durante 24 horas/dia, 7 dias/semana, durante o período de 03 (três) dias
antes de uma eleição até 01 (um) dia após esta eleição (válido para qualquer eleição, em
qualquer turno). O atendimento feito a partir deste ambiente deve ser via telefone
“0800”;

Atender todas as determinações do Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte do
Backbone Secundário, definido durante o PFE;
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Realizar trabalhos de configuração/reconfiguração dos equipamentos fornecidos pela
licitante contratada, de forma a atender ao Plano de Operação, Gerenciamento e
Suporte do Backbone Secundário.

Deverá ser providenciada a substituição do(s) técnico(s) de suporte presentes em cada
TRE, conforme definido no subitem “a)”, se entendido que o profissional: não se adapta
à execução do serviço; ou não possua domínio dos equipamentos e softwares
ofertados; ou possua problemas de qualquer ordem que o impossibilite de executar
suas atividades nos horários estabelecidos.

Serviço de Manutenção do Backbone Secundário

Condições gerais para prestação do serviço de manutenção

As seguintes condições devem ser observadas na prestação do serviço de
manutenção dos enlaces, equipamentos e softwares fornecidos para o Backbone
Secundário:

Os serviços de manutenção devem atender a todos os requisitos especificados no item
“Requisitos do serviço de manutenção” deste Termo de Referência;

Todos os serviços de manutenção dos enlaces fornecidos (Concentrador, conexões
dedicadas) devem ser efetuados desde o início até o final do contrato. São de inteira
responsabilidade da licitante contratada, e devem estar totalmente cobertos pelo
pagamento mensal relativo ao fornecimento de cada um destes enlaces, sem que isso
implique acréscimos nos preços contratados;

O serviço de manutenção dos enlaces fornecidos (Concentrador, conexões dedicadas)
deve garantir o funcionamento correto dos enlaces, e deve garantir a manutenção
adequada dos equipamentos empregados nestes enlaces e que são fornecidos pela
licitante contratada;

Os serviços de manutenção devem cobrir todas as despesas relacionadas com a troca
ou reposição de peças, manutenção de softwares e reparos de instalações, incluindo
as despesas de deslocamento de técnicos, diárias, hospedagem e demais gastos
relacionados com a equipe técnica de manutenção;

Caberá a Justiça Eleitoral arcar com a responsabilidade por danos em insumos
fornecidos pela licitante contratada em virtude de vandalismo, ou acidentes causados
por pessoas que não sejam vinculadas à licitante contratada, devidamente
comprovados mediante documento específico.

Requisitos do serviço de manutenção

O serviço de manutenção deve ser prestado pela licitante contratada, que deve atender
obrigatoriamente as seguintes condições:

Efetuar manutenção preventiva em todos os enlaces e equipamentos, de forma a
identificar possíveis pontos de falha e garantir o perfeito funcionamento de todos estes
enlaces e equipamentos;

Efetuar manutenção corretiva assim que for detectado algum mau funcionamento de
enlaces e equipamentos, ou problemas em instalações feitas, de forma que voltem a
funcionar perfeitamente.

O serviço de manutenção corretiva deve incluir o reparo e a substituição de peças
defeituosas em equipamentos, e reparos nas instalações que apresentarem problemas;

Realizar o serviço de manutenção no local de instalação do equipamento sempre que
possível. Caso seja necessário remover o equipamento, a licitante contratada deve
providenciar a substituição do equipamento por outro idêntico em perfeito
funcionamento, para então retirar o equipamento com defeito e encaminhá-lo para a
manutenção;

Termo de Referência - TIC 19 (0536806)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 418

Permitir efetuar a “Abertura de Chamado de Manutenção” junto a “Central de
Atendimento” da licitante contratada por meio de um telefone “0800” para todo o
estado;

A licitante contratada deve ser responsável por todos os técnicos que forem realizar
manutenção dos enlaces em qualquer um dos sites atendidos neste Termo de
Referência;

Prazos:

Iniciar os procedimentos de manutenção de qualquer um dos enlaces fornecidos
(Concentrador, conexões dedicadas) em até 04 (quatro) horas após a notificação do
problema, feito por meio de abertura de chamado;

Durante o procedimento de manutenção do Concentrador e/ou de uma conexão
dedicada será computado o PNF – Período de Não Funcionamento do Enlace;

O PNF será computado em minutos a partir da “abertura do chamado de manutenção”
feito pelo “0800” da licitante contratada;

O término do PNF será computado a partir do aceite da manutenção (fechamento do
chamado) feito por um técnico do local responsável pela abertura do chamado, sendo
necessária a identificação do técnico responsável pelo fechamento do chamado;

O somatório de PNF em minutos (“períodos de não funcionamento do enlace”) durante
um mês, que exceder o tempo de parada permitido neste mesmo período de acordo
com o SLA contratado, será tomado com base de desconto da parcela mensal de
pagamento (do Concentrador ou conexão dedicada que teve seu serviço interrompido)
no mês subseqüente (as regras aplicadas para este desconto estão contidas no item
“Forma de Pagamento” neste Termo de Referência). A consolidação dos “períodos de
não funcionamento do enlace” será feita pelo contratante com base nas informações
obtidas no SGRS e registros próprios de ocorrências;

Períodos normais de operação da rede: realizar e concluir a manutenção dos enlaces,
equipamentos e instalações fornecidos em até 24 (vinte e quatro) horas após a
“abertura do chamado de manutenção”, que deve ser feita via “0800” da licitante
contratada;

Períodos de operação próximos a eleições: durante o período com inicio 15 (quinze)
dias antes da eleição e término 05 (cinco) dias após a eleição (válido para qualquer
eleição, em qualquer turno, que ocorra até o final do contrato), realizar e concluir a
manutenção dos enlaces, equipamentos e instalações do TRE/AL em até 08 (oito) horas
após a “abertura do chamado de manutenção”, que deve ser feita via “0800” da
licitante contratada;

CONFIGURAÇÃO INICIAL ESTIMADA PARA O BACKBONE SECUNDÁRIO

A configuração inicial estimada do Backbone Secundário indica a configuração a ser
considerada para o início do contrato, objeto descrito neste Termo de Referência.

A configuração inicial estimada do Backbone Secundário está detalhada nas planilhas de
preços a serem preenchidas, constantes do item 6.2.2.2.2.1 - “Planilhas de Preço para
obtenção do VT_AL” deste Termo de Referência.

A configuração estimada detalhada nas planilhas de preços a serem preenchidas indica
a configuração estimada para os 12 (doze) meses iniciais de contrato do objeto
descrito neste Termo de Referência.

DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA PELA LICITANTE CLASSIFICADA EM 1º LUGAR
NO PREGÃO

A documentação a ser apresentada deve ser dividida em:

Documentação #1: Documentos de Habilitação;
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Documentação #2: Proposta (Especificações Técnicas e Preços).

Documentação #1: Documentos de Habilitação

A seguinte documentação deve ser fornecida com os demais documentos exigidos
para a participação no certame licitatório:

Declaração de pessoa jurídica de direito público ou privado do país ou do exterior,
atendidas pela licitante, mencionando o bom funcionamento de sua WAN com
transmissão de dados com conexões dedicadas, e SGRS, utilizando técnicas e meios de
transmissão semelhantes às especificações deste Termo de Referência, com
composição de pelo menos 50 (cinquenta) conexões dedicadas entre “Escritórios
Remotos” e seu respectivo “Escritório Sede”.

As WANs consideradas nas declarações fornecidas devem ter sido implementadas nas
Regiões onde a licitante tenha Outorga da ANATEL correspondente ao ITEM 01 deste
Termo de Referência.

A declaração deve conter pelo menos as seguintes informações:

Nome da empresa ou instituição;

Nome e cargo de quem assinou;

Telefone para contato;

Descrição breve da rede;

Bom funcionamento da rede;

Data que entrou em funcionamento.

A licitante deve comprovar capacidade para execução dos serviços que abrangem as
atividades de suporte técnico, apresentando os seguintes documentos:

No caso de licitantes concorrendo individualmente:

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro do estado de Alagoas, ou

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
em nível nacional ou regional, que contemple o estado de Alagoas.

No caso de licitantes concorrendo na forma de consórcio:

A empresa LÍDER do consórcio deve apresentar:

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro do estado de Alagoas, ou

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
em nível nacional ou regional, que contemple o estado de Alagoas.

As demais empresas integrantes do consórcio devem apresentar:

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
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dentro do estado de Alagoas, ou

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
em nível nacional ou regional, que contemple o estado de Alagoas.

Relação dos estabelecimentos (matriz e/ou filiais e/ou pontos de assistência) que a
licitante possui, cada qual apto a prestar os serviços de suporte aos enlaces de dados
solicitados neste Termo de Referência, devendo compreender, no mínimo, um
escritório no estado Alagoas;

Na relação dos estabelecimentos devem ser discriminados o nome, CNPJ, endereço,
telefone e responsável técnico.

Documentação #2: Proposta (Especificações Técnicas e Preços)

A Documentação #2 deverá conter obrigatoriamente o seguinte:

Especificações Técnicas, com:

Descrição dos aspectos técnicos dos produtos e serviços oferecidos;

Planilhas Técnicas, com informações sobre as linhas de comunicação.

Preços, conforme solicitado neste anexo.

Obs.: a Documentação #2, apresentada com Especificações Técnicas que não
atendam os requisitos mínimos especificados neste Termo de Referência, implicará na
desclassificação da licitante.

Especificações Técnicas

As Especificações Técnicas devem ter descrição de todos os itens relacionados com o
atendimento aos requisitos deste Termo de Referência, mencionando detalhes
técnicos. Devem ser fornecidas obrigatoriamente as seguintes informações:

Informações precisas sobre cada um dos enlaces ofertados (nuvem WAN que compõe
o Backbone Secundário, Concentrador, conexões dedicadas), comprovando o
atendimento a todos os requisitos estabelecidos neste Termo de Referência;

Marca e modelo dos Roteadores CPE a serem fornecidos (TRE e Cartórios Eleitorais);

Declaração expressa dirigida ao TRE/AL, especificando que a licitante está obrigada a
atender a um determinado SLA (mínimo de 99,44% para a Concentrador e mínimo de
99,1% para as conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais).

No caso de consórcio, declaração expressa dirigida ao TRE/AL, especificando que cada
uma das empresas participantes do consórcio estão obrigadas a atender ao mesmo
SLA (mínimo de 99,44% para o Concentrador e mínimo de 99,1% para as conexões
dedicadas nos Cartórios Eleitorais).

Preços

A proposta deve conter os preços dos serviços e produtos solicitados neste Termo de
Referência, considerando o seguinte:

Os preços devem ser apresentados obrigatoriamente conforme as planilhas
constantes do item 6.2.2, sob pena de desclassificação da proposta. As planilhas
indicam onde devem ser preenchidos os preços solicitados;
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Toda a avaliação a ser feita com relação a preços será efetuada considerando os
preços com impostos e todos os demais encargos que façam parte do serviço cotado.

Descrição dos preços solicitados

Os seguintes preços são solicitados nas planilhas, sendo que em cada planilha é
indicada a necessidade do preenchimento do preço com todos os impostos:

INSTALAÇÃO:

Vinst_con_TRE: valor do serviço de instalação do Concentrador.

Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários;

Vinst_con_ded: valor do serviço de instalação de cada conexão dedicada de qualquer
PERFIL.

Este valor deve ser igual para todas as conexões dedicadas de qualquer PERFIL
fornecidas em Alagoas.

Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários para a instalação de
cada conexão dedicada;

Vtot_inst_AL: valor total dos serviços de instalação em Alagoas.

Vtot_inst_AL = (Vinst_con_TRE) +
(nº de conexões dedicadas x Vinst_con_ded)

OBS.: não há nenhum custo associado à instalação de conexões comutadas.

ALTERAÇÃO DE PERFIL DE CONEXÕES:

Valt_PERFIL_con_TRE: valor do serviço de alteração de PERFIL da Concentrador.

Este valor deve ser igual para todas as conexões TRE fornecidas em Alagoas.

Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários para a alteração de
PERFIL de cada Concentrador;

Valt_PERFIL_con_ded: valor do serviço de alteração de PERFIL de uma conexão
dedicada.

Este valor deve ser igual para todas as conexões dedicadas fornecidas em Alagoas.

Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários para a alteração de
PERFIL de cada conexão dedicada;

FORNECIMENTO DAS LINHAS:

Vmen_con_TRE_AL_perfil_X: valor mensal relativo ao serviço de fornecimento do
Concentrador Perfil X (1 a 6) em Alagoas;

Este valor deve ser igual para todas as conexões TRE Perfil X fornecidas em Alagoas;

Este valor deve cobrir o custo para manter a Concentrador Perfil X operacional,
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atendendo a todas as características solicitadas;

Vmen_con_ded_AL_perfil_X: valor mensal relativo ao serviço de fornecimento de cada
conexão dedicada Perfil X (1 a 6);
Este valor deve ser igual para todas as conexões dedicadas fornecidas em Alagoas);

Este valor deve cobrir o custo para manter a conexão dedicada operacional, atendendo
a todas as características solicitadas;

Planilhas de Preços a serem apresentadas

Os itens seguintes apresentam as planilhas a serem preenchidas pelas licitantes
obrigatoriamente em atendimento ao ITEM 1.

Planilhas de Preço para obtenção do VT_AL

A planilha de preço a seguir deve ser preenchida para obter o Valor Total dos Serviços
no Backbone Secundário para Alagoas.

As informações a seguir são prestadas no sentido de auxiliar o preenchimento das
Planilhas para obtenção do VT_AL:

A coluna “Serviço” cita o serviço que está sendo discriminado. Cada serviço tem seu
respectivo valor já discriminado em planilhas anteriores.

Por exemplo: o valor Vinst_con_TRE corresponde ao serviço inst_con_TRE da planilha;

A coluna “Quantidade” informa a quantidade estimada do respectivo serviço que será
realizada durante o contrato;

A coluna “Total (R$)” deve ser preenchida com o valor total a ser pago durante o
contrato pelo respectivo serviço;

Por exemplo: Total (R$) para instalação de concentradores é dado por
Total (R$) = Quantidade x Vinst_con_TRE

O valor VTtot_inst_AL é obtido a partir do somatório de todos os valores pagos por
instalações durante o contrato:

VTtot_inst_AL = (quantidade x Vinst_con_TRE)
+ (quantidade x Vinst_con_ded)

O valor VTalt_PERFIL_AL é obtido a partir do somatório de todos os valores pagos por
alterações de velocidade durante o contrato. A quantidade de alterações é estimada.

VTalt_PERFIL_AL = (quantidade x Valt_PERFIL_con_TRE)
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+ (quantidade x Valt_PERFIL_con_ded)

O Vtot_men_con_AL é obtido a partir do somatório do valor de todas as conexões
fornecidas;

O valor VTtot_men_con_AL é obtido a partir de:

VTtot_men_con_AL = 12 X Vtot_men_con_AL na config inicial

O valor total dos serviços do Backbone Secundário:

VT_AL = VTtot_inst_AL
+ VTalt_PERFIL_AL
+ VTtot_men_con_AL

6.2.2.2.2.1. Planilha de Preço para obtenção da estimativa de contratação

A seguir está apresentada a planilha a ser preenchida para obtenção do VT_AL, ou seja,
a estimativa de contratação ao final da migração de todo o backbone secundário.
Ressalta-se que o quantitativo de serviços contratados poderá ser ampliada ou
diminuída, a critério do TRE/AL.

Para efeito de estimativa inicial, o "Anexo I" lista os endereços iniciais de implantação e
seus respectivos perfis.

Todos os endereços listados no "Anexo I" deverão, obrigatoriamente, terem viabilidade
técnica para a instalação.

O Valor Global da Proposta ou VGP será igual ao VT_AL.

PLANILHA VT_AL:
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
Serviço

Quantidade

Total (R$)

inst_con_TRE

1

Valt_PERFIL_con_TRE

1

inst_con_ded

53

Valt_PERFIL_con_ded

10

VTtot_inst_AL =

QUANTIDADE

Valor mensal

estimada

(R$)

(12 meses)

con_TRE_AL_PERFIL 1

0
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con_TRE_AL_PERFIL 2

0

con_TRE_AL_PERFIL 3

0

con_TRE_AL_PERFIL 4

0

con_TRE_AL_PERFIL 5

0

con_TRE_AL_PERFIL 6

1

con_ded_AL_perfil_1

10

con_ded_AL_perfil_2

40

con_ded_AL_perfil_3

0

con_ded_AL_perfil_4

2

con_ded_AL_perfil_5

0

con_ded_AL_perfil_6

1

VTtot_men_con_AL =

VT_AL (VTtot_inst_AL+ VTtot_men_con_AL) =

DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA PELA LICITANTE CONTRATADA

A licitante contratada deverá entregar a documentação abaixo referente aos produtos
fornecidos, de acordo com o cronograma da Tabela 3 contida no item “Cronograma de
Eventos” deste Termo de Referência:

Plano de Gerenciamento do Contrato;

Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário;

Plano de Testes de Aceitação;

Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte do Backbone Secundário.

Deve ser entregue ao Contratante 1 (uma) cópia completa de cada um dos
documentos.

Plano de Gerenciamento do Contrato

Documento fornecendo as informações relevantes para o acompanhamento do
processo de instalação, integração e testes dos produtos contratados,
acompanhamento da execução dos serviços contratados, equipe técnica alocada no
processo, cronograma detalhado das atividades, descrição dos relatórios/documentos
a serem entregues pela licitante contratada e outras informações de interesse para o
gerenciamento e acompanhamento do contrato.

Termo de Referência - TIC 19 (0536806)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 425

A licitante contratada submeterá ao Contratante, para revisão e aprovação, o Plano de
Gerenciamento do Contrato contendo também a descrição de todas as atividades
gerenciais relativas ao trabalho contratado, para fins de acompanhamento e controle
pelo Contratante.

Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário

Documento descrevendo o Backbone Secundário a ser implementado, sua arquitetura
detalhada, descrição detalhada de enlaces e equipamentos fornecidos (e demais
características relevantes), em conformidade com a proposta apresentada.

O Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário deve ainda apresentar os
cronogramas de execução das atividades de implantação.

Obs.: caso haja necessidade de substituição de qualquer equipamento ou software
ofertado por ocasião da apresentação do Plano Detalhado de Implantação do Backbone
Secundário, estas modificações devem ser previamente submetidas ao Contratante,
que poderá ou não concordar.

Planos de Testes de Aceitação

A licitante contratada deverá elaborar os seguintes Planos de Testes de Aceitação:

Plano de Testes de Aceitação – Enlaces Backbone Secundário: este plano deverá conter
testes para verificação do atendimento de todos os requisitos descritos neste Termo
de Referência referentes aos enlaces de comunicação do Backbone Secundário
(TRE/AL e Cartórios Eleitorais). O plano deve englobar testes de enlaces e
equipamentos do Backbone Secundário.

Plano de Testes de Aceitação do SGRS: este plano deverá conter testes para verificação
do atendimento de todos os requisitos para o SGRS especificados neste Termo de
Referência.

Plano de Testes de Aceitação Global do Backbone Secundário: este plano deverá conter
testes para verificação do atendimento de todos os requisitos do Backbone Secundário
especificados neste Termo de Referência, de forma a garantir o funcionamento
completo e integrado de todos os enlaces e equipamentos fornecidos, operando de
forma individual e simultânea.

7.3.2 Os planos de testes de aceitação deverão seguir as seguintes recomendações:

Deve haver pelo menos um teste para verificação do atendimento de cada requisito de
funcionalidade dos serviços especificados neste Termo de Referência;

Para cada teste devem ser descritos os procedimentos, ambientes e equipamentos a
serem utilizados e os resultados esperados.

Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte do Backbone Secundário

Este plano deverá conter os procedimentos acordados entre Contratante e licitante
contratada definindo:

Procedimento de operação e gerenciamento do Backbone Secundário a ser adotado
pelo Contratante;

Procedimentos para suporte em primeiro nível por parte das equipes técnicas da
Justiça Eleitoral (TRE/AL e Cartórios Eleitorais) em caso de necessidade de
reconfiguração ou parada para testes e manutenção preventiva solicitados pela licitante
contratada;

Procedimento de operação, gerenciamento e suporte do Backbone Secundário a ser
adotado pela licitante contratada;
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Recomendações e instruções sobre acesso ao Serviço de Gerência de Redes e
Serviços fornecido.

ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

Responsabilidade Técnica

A licitante contratada e o Contratante constituirão, cada parte, uma Equipe Técnica
(com um Responsável Técnico) para o acompanhamento dos trabalhos;

A equipe técnica designada pelo Contratante decidirá sobre as questões técnicas
concernentes as especificações, inspeções, revisões e aceitações do trabalho.

A Contratante nomeará representante responsável pela Gestão do Contrato, bem
como seu substituto legal;

A Contratante nomeará representante responsável pela Fiscalização do Contrato,
devendo este ser servidor da Secretaria de Tecnologia da Informação, bem como seu
substituto legal;

Todas as decisões, instruções ou demandas deverão ser registradas em ata, a serem
assinadas pelos participantes;

A licitante contratada não poderá parar ou suspender o trabalho, no todo ou em parte,
enquanto houver alguma pendência técnica, salvo com ordem expressa em contrário
emitida pelo Contratante. As pendências deverão ser resolvidas com base no contrato
a ser celebrado, que por sua vez se baseia nas especificações deste Termo de
Referência;

A equipe técnica do Contratante poderá solicitar reuniões extraordinárias e relatórios
adicionais à licitante contratada a respeito de qualquer parte dos trabalhos. Os
relatórios adicionais deverão ser entregues à equipe técnica do Contratante no prazo
de 10 dias por meio de correio eletrônico ou outro meio idôneo.

Reuniões de acompanhamento

Serão programadas reuniões (em princípio mensais) de acompanhamento entre a
licitante contratada e a equipe técnica do Contratante, em locais a serem programados
entre as partes;

Antes de cada reunião de acompanhamento, a licitante contratada entregará para o
Contratante as informações sobre o progresso das instalações daquele período, com:
identificação do período, metas previstas, metas cumpridas, estado atual, pendências,
alterações e justificativas;

Adicionalmente, a equipe técnica do Contratante poderá solicitar reuniões e
informações adicionais a licitante contratada a respeito de qualquer parte do trabalho
que julgue necessário. As informações adicionais deverão ser prontamente preparadas
pela licitante contratada e enviadas à equipe técnica do Contratante através de facsímile, e-mail ou outro meio mais propício.

Inspeções

Quando necessário, a licitante contratada deverá assegurar à equipe técnica do
Contratante o livre acesso as suas instalações, bem como nas de suas subcontratadas (caso existam), para o acompanhamento de todos os trabalhos e
atividades relativas ao fornecimento dos produtos contratados.

ACEITAÇÃO

Termo de Referência - TIC 19 (0536806)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 427

A aceitação dos serviços contratados será realizada em etapas. A licitante contratada
deverá preparar e fornecer previamente os Planos de Testes de Aceitação, que serão
submetidos ao Contratante para fins de análise e aprovação.

A licitante contratada deverá também fornecer todos os meios e recursos, necessários
para a realização dos processos de aceitação dos serviços contratados.

As etapas de aceitação serão:

Aceitação dos Enlaces;
Aceitação Global;
Aceitação Final.

As aceitações serão formalizadas através de Relatórios de Testes de Aceitação
(emitidos com base nos Planos de Testes de Aceitação) devidamente assinados pelos
executores dos testes. A licitante contratada elaborará um modelo de Relatório de
Testes que deverá ser aprovado pelo Contratante antes de seu uso.

Aceitação dos Enlaces do Backbone Secundário (Concentrador, conexões dedicadas)

Estas aceitações seguirão os Planos de Testes de Aceitação dos Enlaces do Backbone
Secundário, e serão realizadas de acordo com o cronograma elaborado pela licitante
contratada. A execução dos testes será de responsabilidade da licitante contratada
com acompanhamento pelos técnicos do Contratante. A licitante contratada deverá
fornecer equipamentos, documentação e outras facilidades adicionais necessárias para
a realização dos testes.

Aceitação Global

9.2.1. A Aceitação Global seguirá o Plano de Testes de Aceitação Global. A execução
dos testes será de responsabilidade da licitante contratada com acompanhamento
pelos técnicos do Contratante.

9.2.2. Esta aceitação ocorrerá somente após a Aceitação dos Enlaces do Backbone
Secundário.

9.2.3. A licitante contratada deverá fornecer equipamentos, documentação e outras
facilidades adicionais necessárias para a realização dos testes.

Aceitação Final

9.3.1. Esta aceitação será considerada realizada após o Período de Funcionamento
Experimental – PFE, que é o período de 30 (trinta) dias em funcionamento ininterrupto
após a Aceitação Global, e após a eliminação de todas as pendências.

9.3.2. A condição para Aceitação Final é que todos os serviços fornecidos para o
Backbone Secundário funcionem de forma ininterrupta durante 30 (trinta) dias,
conforme determina o PFE.

9.3.3. As condições para cumprimento do PFE estão descritas no item “Período de
Funcionamento experimental – PFE” deste Termo de Referência.

CRONOGRAMA DE EVENTOS

A licitante contratada deverá cumprir obrigatoriamente os principais eventos e prazos
descritos na Tabela 3, que mostra o cronograma dos principais eventos deste edital.

TABELA 3:
DATA

EVENTO

RESPONSÁVEL
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Dia D

D+8
dias

D + 15
dias

Assinatura do Contrato entre o TRE/AL e a
licitante vencedora (adjudicatária)

Entrega do Plano de Gerenciamento do
Contrato
Entrega do Plano Detalhado de Implantação
do Backbone Secundário

Aprovação do Plano de Gerenciamento do
Contrato
Aprovação do Plano Detalhado de
Implantação do Backbone Secundário

Licitante
contratada /
TRE/AL

Licitante
contratada

TRE/AL

Entrega dos Planos de Teste de Aceitação
Plano de Testes de Aceitação - Enlaces
do Backbone Secundário
D + 18
dias

Plano de Testes de Aceitação do SGRS

Licitante
contratada

Plano de Testes de Aceitação Global do
Backbone Secundário
Modelos de Relatório de Teste

D + 20
dias

Aprovação dos Planos de Testes de
Aceitação

TRE/AL

Conclusão de instalação do 1º Grupo,
formado por:
Conexões TREs (todas);
D + 30
dias

3% das conexões dedicadas no estado,
Licitante
sendo que estas conexões devem ser
contratada
escolhidas em comum acordo entre licitante
contratada e o TRE contratante;
SGRS – Sistema de Gerência de Rede e
Serviços.

D + 35
dias

Conclusão da Aceitação do 1º Grupo

Licitante
contratada /
TRE/AL

Conclusão da instalação do 2º Grupo,
formado por:
D + 45
dias

D + 50
dias

Licitante
22% das conexões dedicadas no estado,
contratada
sendo que estas conexões devem ser
escolhidas em comum acordo entre licitante
contratada e o TRE contratante

Conclusão da Aceitação do 2º Grupo

Licitante
contratada /
TRE/AL

Conclusão da instalação do 3º Grupo,
formado por:
D + 60
dias

D + 65
dias

Licitante
25% das conexões dedicadas no estado,
contratada
sendo que estas conexões devem ser
escolhidas em comum acordo entre licitante
contratada e o TRE contratante

Conclusão da Aceitação do 3º Grupo

Licitante
contratada /
TRE/AL

Conclusão da instalação do 4º Grupo,
formado por:
D + 90
dias

25% das conexões dedicadas no estado,
sendo que estas conexões devem ser

Licitante
contratada
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escolhidas em comum acordo entre licitante
contratada e o TRE contratante

D + 95
dias

Conclusão da Aceitação do 4º Grupo

Licitante
contratada /
TRE/AL

Conclusão da instalação do 5º Grupo,
formado por:
D + 110
dias

Licitante
25% das conexões dedicadas no estado,
contratada
sendo que estas conexões devem ser
escolhidas em comum acordo entre licitante
contratada e o TRE contratante

Licitante
contratada /

D + 115
dias

Conclusão da Aceitação do 5º Grupo

D + 130
dias

Conclusão da Aceitação Global (início do
PFE no estado)

D+
135 dias

Entrega do Plano de Operação,
Gerenciamento e Suporte

D + 150
dias

Conclusão da Aceitação Final (fim do PFE no
TRE/AL
estado)

TRE/AL

Licitante
contratada /
TRE/AL

Licitante
contratada

Obs.: Antecipação de Eventos

Em caso de antecipação de eventos constantes da Tabela 3, os eventos subsequentes
diretamente relacionados com o evento antecipado poderão ser igualmente
antecipados;

O percentual de conexões dedicadas instaladas em cada grupo pode ser alterado
desde que se esteja adiantando estas instalações. Caso se adiante estas instalações os
grupos subsequentes poderão ter um percentual menor.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento dos serviços na fase de implantação do Backbone Secundário será feito
em parcelas, conforme o cronograma da Tabela 4, liberadas de acordo com a
execução e entrega. Deve ser observado que o Contratante requer um prazo máximo
de 10 (dez) dias para atestar e operacionalizar o pagamento após cada comprovação
de execução e entrega de serviços;

O pagamento dos serviços a serem prestados durante o prazo contratual será feito em
parcelas mensais, conforme mostrado na Tabela 5. Deve ser observado que o
Contratante requer um prazo máximo de 10 (dez) dias para atestar e operacionalizar o
pagamento após cada comprovação de execução e entrega de serviços.

Obs.: O serviço de mudança de local de instalação de enlaces (Obrigação Acessória)
somente será efetuado se e quando necessário e efetivamente prestado, mediante
solicitação do TRE/AL.

Pagamento dos serviços na fase de implantação do Backbone Secundário

A Tabela 4 mostra as parcelas de pagamentos conforme o evento condicionante.
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TABELA 4:
PARCELA

Valor

EVENTO CONDICIONANTE

70% (∑ Vinst_con_TRE) +
a)

70% (∑ Vinst_con_ded do 1º
Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 1º
Grupo

b)

70% (∑ Vinst_con_ded do 2º
Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 2º
Grupo

c)

70% (∑ Vinst_con_ded do 3º
Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 3º
Grupo

d)

70% (∑ Vinst_con_ded do 4º
Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 4º
Grupo

e)

70% (∑ Vinst_con_ded do 5º
Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 5º
Grupo

f)

10% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Global

g)

20% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Final

Pagamento feito em parcelas mensais dos serviços a serem prestados durante o prazo
contratual

A Tabela 5 mostra as condições para os pagamentos mensais de serviços.

TABELA 5:
Valor

Início / Período / Evento Condicionante

Vmen_con_TRE_AL

início : imediato a partir da Aceitação do 1º
Grupo
período : até o final do contrato
evento condicionante: apresentação da
“fatura” relativa aos serviços executados até o
5º dia útil do mês subseqüente

início : imediato para todas as conexões
dedicadas instaladas em um determinado
Grupo, a partir da Aceitação deste Grupo
Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL período : até o final do contrato
evento condicionante: apresentação da
“fatura” relativa aos serviços executados até o
5º dia útil do mês subseqüente

Desconto a ser aplicado pelo não cumprimento do SLA (Service Level Agreement) ou
NMS (Nível Mínimo de Serviço) contratado para conexões TRE e conexões dedicadas

O SLA não estará cumprido caso o somatório de tempos de parada do respectivo
enlace do Backbone Secundário exceda o tempo permitido de parada Tpermparada,
que é obtido por:

Concentrador:
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Tpermparada_con_TRE = Ttotal_disp_con_TRE x (1 – 0,9944)

onde:

Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma Concentrador no
respectivo mês

0,9944 equivale ao SLA de 99,44%

Conexões Dedicadas:

Tpermparada_con_ded = Ttotal_disp_con_ded x (1 – 0,991)

onde:

Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão
dedicada no respectivo mês

0,991 equivale ao SLA de 99,1%

Em caso de não cumprimento do SLA (acordo de nível de serviço) contratado, a
licitante contratada se obrigará a conceder um desconto na parcela subseqüente (do
mês seguinte) de pagamento mensal, observando a seguinte regra:

Concentrador:

Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_TRE_AL / Ttotal_disp_con_TRE) x
(2 x ( PNF – Tpermparada_con_TRE))

onde:

Vmen_con_TRE_AL = Valor mensal pago pela Concentrador
Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma Concentrador no
respectivo mês
PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em minutos
Tpermparada_con_TRE = tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado

Conexões Dedicadas:

Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL / Ttotal_disp_con_ded) x
(2 x ( PNF – Tpermparada_con_ded))

onde:
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Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL = Valor mensal pago pela respectiva conexão dedicada
Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão
dedicada no respectivo mês
PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em minutos
Tpermparada_con_ded = tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado

Ou seja, o desconto na parcela subseqüente será proporcional a 2 (duas) vezes o
somatório dos PNF, descontado o tempo de parada permitido de acordo com o SLA
contratado.

Obs. 1: o PNF – Período de não funcionamento da conexão é o tempo decorrido entre
a “abertura de chamado técnico” e a solução do problema, atestada pela equipe técnica
da Justiça Eleitoral.

Obs. 2: serão excluídas dos cálculos de PNF as paradas programadas pela equipe
técnica da Justiça Eleitoral em conjunto com a licitante contratada.

PENALIDADES

Em caso de não cumprimento de qualquer especificação contida neste documento e
não cumprimento com relação ao cronograma, serão aplicadas as penalidades
previstas no edital e no contrato. As principais infrações que ocasionam penalidades
estão descritos na Tabela 6 a seguir.

TABELA 6:

Para efeito de aplicação de advertência e multa, às infrações são atribuídos graus,
conforme as tabelas a seguir:
Grau Correspondência

1

Advertência

2

Multa de 0,2% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor
global do contrato, até o máximo de 2,5% do contrato por ocorrência.

3

Multa de 0,4% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor
global do contrato, até o máximo de 7,5% do contrato por ocorrência.

4

Multa de 0,8% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor
global do contrato, até o máximo de 15% do contrato por ocorrência.

5

Multa de 1,6% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor
global do contrato, até o máximo de 30% do contrato por ocorrência.

Item

Descrição

Grau

1

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexo
não previstos nesta tabela de penalidades, por item e por
ocorrência

1

2

Atrasar na entrega de qualquer serviço não previsto nesta tabela de
penalidades

1

3

Deixar de cumprir determinação formal ou instrução do
fiscalizador, por ocorrência

2

4

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos
não previstos nesta tabela de penalidades, após reincidência
formalmente notificada pelo fiscalizador, por item e por ocorrência

2
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5

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 1º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

2

6

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 2º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

2

7

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 3º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

8

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 4º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

9

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão da Aceitação Global,
considerando o prazo definido no cronograma de eventos deste
documento

2

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão do PFE, consideradas
10 as exigências especificadas para cumprimento deste Período de
Funcionamento Experimental neste documento

2

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de
11 endereço ou velocidade de conexão dedicada, por item por
ocorrência

2

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de
12 endereço ou velocidade de um Concentrador, por item por
ocorrência

3

13 Problemas de não funcionamento de um Concentrador

3

14 Problemas de não funcionamento de uma conexão TRE

3

15 Problemas de não funcionamento de todas conexões TRE

3

16 Problemas de não funcionamento de uma conexão dedicada

3

17 Problemas de não funcionamento de cinco ou mais conexões

3

Não prestação do Serviço de Manutenção de acordo com as
características especificadas neste documento

3

Não atendimento ao SLA contratado durante 3 (três) meses
19 seguidos (em qualquer tempo) para qualquer dos enlaces
(conexões TREs e conexões dedicadas)

3

18

20

Não atendimento ao SLA contratado durante 2 períodos de 2 (dois)
meses seguidos em um ano (contagem de cada ano a partir da
Aceitação Global) para qualquer dos enlaces (conexões TREs e
conexões dedicadas)

3

21

Não atendimento ao SLA contratado durante 4 períodos de 1 (um)
mês em um ano (contagem de cada ano a partir da Aceitação
Global) para qualquer dos enlaces (conexões TREs e conexões
dedicadas)

3

22

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso
fortuito, os serviços contratuais, por dia de ocorrência

4

23

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico,
lesão corporal ou consequências letais

5
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O atendimento para a resolução de problemas nos circuitos obedecerá aos prazos
abaixo:
Severidade ALTA: Esse nível de severidade é aplicado quando há a indisponibilidade no
uso do serviço. Prazo para atendimento inicial: 06 (seis) horas, contadas a partir do
registro da ocorrência. Prazo de Solução Definitiva de 24 (quatro) horas;
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 para atendimento inicial: 12 (doze) horas, contadas a partir do registro da
ocorrência. Prazo de Solução Definitiva de 48 (quarenta e oito) horas.
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
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, dentro dos limites temporais estabelecidos inicialmente;
Será considerado para efeitos do nível 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;
A CONTRATADA estará sujeita, garantida prévia defesa e sem prejuízo da possibilidade
de rescisão do contrato, a penalidades e/ou multas;
As multas poderão ser aplicadas cumulativamente, a critério do TRE-AL e em função do
não cumprimento do Acordo de Nível de Serviço, conforme a severidade apresentada;
A contagem do prazo de solução definitiva de cada chamado será a partir da abertura
do chamado na Central de Atendimento disponibilizada pela CONTRATADA, até o
momento da comunicação da solução definitiva do problema e aceite pela equipe
técnica do TRE-AL;
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 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;
Em Véspera e dia da Eleição, considerados os turnos de eleições oficiais individualmente
e eleições suplementares, com a comunicação formal nesta última hipótese, deverá
haver técnico de emergência nas dependências do TRE, com capacitação referente aos
equipamentos instalados no ponto concentrador e nos cartórios/escritórios remotos e
com os demais contatos necessários, sendo o prazo de solução definitiva para
severidade ALTA contada a partir do registro da ocorrência de 08 horas na véspera e
de 120 minutos no dia da Eleição;
Não cumprimento do prazo de solução na véspera e dia da eleição enseja em multa de
5% do valor global do contrato, acréscimo de 0,5% de multa a cada 60 minutos de
atraso suplementar até o máximo de 15%, salvo força maior devidamente comprovada.

Observações importantes:

A verificação do cumprimento dos prazos de fornecimento dos produtos e serviços
que compõem o Backbone Secundário, para efeito de aplicação das penalidades
previstas, será feita tomando-se por base o Cronograma de Eventos definido neste
Termo de Referência;

A verificação do cumprimento do SLA definido neste Termo de Referência será feita
com base nos chamados de manutenção registrados junto ao SGRS fornecido e com
base nos registros de ocorrências efetuados pelo Contratante. Deve ser considerado
que:

O PNF – Período de Não Funcionamento do Enlace será computado em minutos a partir
da “abertura do chamado de manutenção” feito pelo “0800” da licitante contratada;

O término do PNF será computado a partir do aceite da manutenção (fechamento do
chamado) obrigatoriamente feito por um técnico do local responsável pela abertura do
chamado, sendo necessária a identificação deste técnico responsável pelo fechamento
do chamado;

O somatório de PNF em minutos (“períodos de não funcionamento do enlace”) será o
tempo considerado como base para avaliar o cumprimento do SLA, e será tomado
como base para a aplicação de todas as penalidades previstas neste documento devido
ao não cumprimento deste requisito;
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O não atendimento do SLA, e consequente redução do valor a ser faturado, não inibe a
aplicação das penalidades previstas em contrato;

O não cumprimento de qualquer exigência definida neste Termo de Referência que
implique em aplicação de penalidades conforme o previsto no edital, no capítulo
referente a “SANÇÕES ADMINISTRATIVAS”, será notificado à licitante contratada por
meio de mensagem emitida pelo Gestor do Contrato designado pelo Contratante, com
cópia para a Secretaria de Tecnologia da Informação/(órgão) Contratante, Secretaria de
Administração/(órgão) Contratante e Diretoria da Contratada.

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem a todos os requisitos deste
Termo de Referência.

Será considerada vencedora do certame a licitante que apresentar a proposta com
menor “Valor Global da Proposta – VGP”.

CÓDIGO DO SIASG

O código SIASG para todos os itens referentes a presente licitação é: 19615

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes
papéis e responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):
1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por
representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação
da necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os
objetivos sejam alcançados;
2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução
contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato
responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos
do Art. 67, da Lei nº 8.666/93.
3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.
Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):
1. Os enlaces deverão ser entregues nos endereços declinados e do TRE/AL, nos
quantitativos indicados no pedido de fornecimento;
2. Os serviços e eventuais equipamentos devem obedecer o detalhamento técnico
feito e terá seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;
3. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;
4. Os equipamentos deverão ser não recondicionados ou outros problemas e, ainda,
serem entregues em pleno estado de funcionamento;
5. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações
técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;
6. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários
para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros,
os quais só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este
item se aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições;
7. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros,
bem como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso
constitua motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato
não implique danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios,
hipótese que deverá ser devidamente comprovada;
8. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto
aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.
Recebimento do Objeto:
1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será
emitido se os serviços e os equipamentos estiverem de acordo com as
especificações técnicas;
2. Após a entrega, os serviços e equipamentos serão submetidos à avaliação e
homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal;
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homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal;
3. O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações
e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:
a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo,
10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos
recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais
equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar
a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos e contados de cada lote de equipamentos.
4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e
disponível no sítio do fabricante.
5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento
dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e
assinar o Termo de Recebimento Definitivo.
Instrumentos Formais
Serviço(s) (Art. 18, § 3º, III, a, 3):

de

Solicitação

do(s)

Bens

e/ou

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos
serviços pertencentes ao escopo desta contratação.
Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)
1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor,
por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da
Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais
de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos:
a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS;
do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.
Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):
1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto
se refere ao fornecimento de serviços de conexão de dados.
Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):
1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento
de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas
em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e
ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;
b. Multa de:
i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Fatura, no caso de atraso
injustificado na entrega dos serviços, limitada a incidência a 20 (vinte)
dias corridos;
1. No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Fatura; e
2. No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 20%
sobre o valor da Fatura, no caso de inexecução total da obrigação,
podendo haver, ainda, o cancelamento do Contrato;
ii. 0,5% por dia, sobre o valor do serviço,
no caso de atraso injustificado na solução do chamado, limitada a incidência 30
(trinta) dias corridos;
1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado por prazo superior
a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de
1% sobre o valor da Fatura; e
2. A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por
Fatura e aplicada somente uma única vez a cada mês,
independente da quantidade de chamados sem solução.
iii. 10% sobre o valor constante da Fatura, no caso de inexecução parcial
da obrigação assumida;
iv. 20% sobre o valor da Fatura, no caso de inexecução total da obrigação,
podendo haver, ainda, o cancelamento do Contrato;
v. 10% sobre o valor global estimado do Contrato, na hipótese de recusa
em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar o Contrato.
c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades
legais; e
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
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entrega/solução do chamado poderá resultar no cancelamento do Contrato.
3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;
5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.
4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
Rede do tipo estrela com ponto central no prédio do TRE/AL;
Rede privada;
Velocidade mínima para cartórios 1 Mbps, sendo, regra geral, de no mínimo 2
Mbps.
Maior nível de detalhamento será objeto do Projeto Básico da Contratação.
5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação
(Art. 18, § 3º, III, V)
Não aplicável
Maceió, 06 de maio de 2019.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 06/05/2019, às 16:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0536806 e o código CRC 9F9A9B1B.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de maio de 2019.

À SLC
Sra. Chefe,
Em atenção ao Despacho SLC 0536776, faço a
remessa do Termo de Referência - TIC 9, doc. 0536806, com a
retiﬁcação do Item 2.10 com a retirada da alusão equivocada
ao Sistema de Registro de Preços.
Cordialmente.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 06/05/2019, às 16:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0536808 e o código CRC A2FF9FB9.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 08 de maio de 2019.

À SEIC,
conforme o combinado, para especiﬁcação dos
valores unitários e totais dos itens que constam do Termo de
Referência.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 08/05/2019, às 16:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0538258 e o código CRC 89F808F7.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

Termo de Referência - TIC nº 22 / 2019
Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação
QUADRO RESUMO

01. Objeto

Contratação de serviços de telecomunicações para prover a comunicação de dados entre a sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o
estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos necessários
para o funcionamento correto destes enlaces, e serviço de implantação, operação, manutenção e gerência destes
enlaces, conforme especificações.

02. Quantidade

Item único

03. Resumo da Especificação do
Objeto

04. Valor Estimado

Há a necessidade de se buscar o detalhamento e atendê-lo (Item DETALHAMENTO DO
OBJETO (Art. 18, § 3º, III)).

Os custos previstos para demanda, tomando por base o Contrato TRE/AL nº 40/2014, são da ordem de: R$
790.176,51 (6º Termo de Apostilamento, doc. 0481075) , relativo ao custeio mensal; sem projeção relativa à
instalação, este último caso a contratada seja diversa da atual.
O valor estimado no Plano de Contratações de TIC/2019, está previsto no Item 02, na ordem de R$
856.660,67; Proposta orçamentá ria de 2019, Serviços de Comunicação de dados
Có digo de classiﬁcação da fonte de recurso: 3390.39.58.
A solução pretendida diz respeito à prestação do serviço desta Justiça Especializada, leva
em conta critérios com respeito à alta disponibilidade que serão descritos no Projeto Básico, na forma
de SLA ou NMS - Nível Mínimo de Serviço, bem assim tempos de solução.

05. Justificativa

Justiﬁca-se o uso de meio de comunicação com alta resiliência dado o grau de
dependência da disponibilidade de serviços de TI, notadamente em momentos eleitorais, mas não
restrito a estes.

06. Prazo de Entrega
07. Adjudicação
08. Classificação Orçamentária
09. Local de Entrega
10. Unidade Fiscalizadora
11. Unidade Gestora

Nos moldes da especificação
Por Item
Serviços de Comunicação de dados
Có digo de classiﬁcação da fonte de recurso: 3390.39.58.
Cartório Eleitorais e unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme Ordem de Fornecimento própria.
SEGI/COINF/STI
SAD
Vide

12. Sanções Administrativas

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11)
Vide

13. Prazo de Pagamento

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)
Vide

14. Estratégia de Recebimento

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Recebimento do Objeto:

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

Vide
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
Contratação de serviços de telecomunicações para prover a
comunicação de dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados
em todo o estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de enlaces de
comunicação, fornecimento dos insumos necessários para o funcionamento
correto destes enlaces, e serviço de implantação, operação, manutenção e
gerência destes enlaces, conforme especificações.
1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)
Contratação de serviços de telecomunicações para prover a
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Contratação de serviços de telecomunicações para prover a
comunicação de dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados
em todo o estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de enlaces de
comunicação, fornecimento dos insumos necessários para o funcionamento
correto destes enlaces, e serviço de implantação, operação, manutenção e
gerência destes enlaces, conforme especificações.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )
Substituir a atual contratação o atual Contrato TRE/AL nº 40/2014 – Backbone
Secundário de comunicação de dados entre o prédio sede e os cartórios eleitorais
e escritórios remotos de todo o Estado.
2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
Criação de infraestrutura de comunicação - Backbone Secundário
Encaminhar o acesso à rede da Justiça Eleitoral.
Garantir o nível de disponibilidade da infraestrutura de comunicação servida pelo
backbone secundário.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)
Continuidade dos serviços dos cartórios eleitorais e escritórios remotos que
guardam dependência de conectividade.
2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de
TIC quanto à necessidade proeminente de minimização de riscos de perda de
dados e inoperância de serviços e sistemas informatizados.
O alinhamento pode ser visto quanto ao:
Item dos desafios do PE para o período de 2016-2021:
8. Melhoria da infraestrutura e governança de tecnologia da informação
Associado ao Indicador 19 e às iniciativas de Atualizar a infraestrutura de TI
nos cartórios eleitorais.
2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o
Documento de Oﬁcialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria
de
Tecnologia
da
Informação
(STI)
e
os
Estudos
Preliminares
0488499 constantes do Processo SEI nº 0011213-69.2018.6.02.8000 .
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)
A demanda prevista, vez que se trata de substituição de
contratação, reﬂete a necessidade da Administração expressa nos termos do
Contrato TRE/AL nº 40/2014, com eventuais atualizações próprias do cenário
tecnológico.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Veriﬁca-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser
fornecidos por diferentes empresas no mercado de TIC.
Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se
vislumbra alternativa, por se tratar de serviço de conexão de dados essencial.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)
O objeto possui características comuns e usuais encontrados no
mercado de TIC e trata-se de prestação de serviços de comunicação de dados,
consistindo de serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
Não haverá parcelamento.
Pagamento mensal após a prestação dos serviços.
Adjudicação será por item.
2.10 Vigência
Será, na forma dos normativos vigentes.
A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de
sua assinatura.
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

Habilitação

e

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação
do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
entendimento superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.
O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certiﬁcações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
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especíﬁca, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certiﬁcação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo
Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento
superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.
O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certiﬁcações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
especíﬁca, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certiﬁcação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Como se trata de substituição de solução, não haverá
necessidade de adequação elétrica nem aquisição de estrutura de
acomodação da solução que não eventualmente por parte e custo da
Contratada. Os serviços contratados utilizarão a estrutura já existente, no que
tange a este Regional.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)
ABNT NBR 16264:2016
Cabeamento estruturado residencial
ABNT NBR 16521:2016
Cabeamento estruturado industrial
ABNT NBR 16415:2015
Caminhos e espaços para cabeamento estruturado
ABNT NBR 14565:2012 Emenda 1:2013
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers
ABNT NBR 14565:2013
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers.
Normas e padrões ANATEL
2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)
1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e
do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;
3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;
4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e
5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o contraditório e ampla defesa
6. Tudo sem prejuízo doutras decorrentes da Legislação, do Termo de Referência, do
Edital e do Contrato.
2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)
As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.
1.

Fornecer o(s) serviço(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na
Ata de Registro de Preços, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e
no Contrato - conforme o caso concreto;

2.

Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista,
em inglês;

3.

ou

Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e
em seus Anexos;
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4.

Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central
de Atendimento;

5.

Prestar as informações
e
os esclarecimentos que venham a
ser
solicitados
pelo
representante
da
Administração, referentes
a
qualquer
problema detectado ou
ao andamento das atividades;

6.

Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração
ou
a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

7.

Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos,
caso necessários na forma do Termo de Referência, e pela execução dos
serviços,
primando
pela
qualidade,
desempenho,
eﬁciência
e
produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados
e cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação
das penalidades previstas neste Termo de Referência;

8.

Comunicar ao Gestor ou Responsável
Técnico,
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

9.

Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da
Administração ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da
execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos,
aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos, entre
outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa;

formal

10.

Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam rigorosamente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação
do TRE/AL;

11.

Responsabilizarse pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias para prestar a garantia onsite.

12.

Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento dos serviços.

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto

1 .OBJETIVO

1.1 .Contratação de serviços de telecomunicações para prover a comunicação de
dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, os Cartórios Eleitorais e
escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o estado de Alagoas,
incluindo: fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos
necessários para o funcionamento correto destes enlaces, e serviço de implantação,
operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme especificações contidas
neste Termo de Referência.

Considera-se o “Backbone Secundário” de comunicação de dados o conjunto de
enlaces de comunicação de dados que compreende a conexão entre os Cartórios
Eleitorais, escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas e a rede da Justiça
Eleitoral em Alagoas.

A licitante contratada deverá prover os serviços de telecomunicações de dados entre
os Cartórios Eleitorais em Alagoas, escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas e
o Prédio Sede do TRE/AL, conforme explicitado no item 4 deste Termo de Referência.

As exigências e especificações destinadas aos cartórios eleitorais, para fins de
facilitação de leitura, são automaticamente aplicáveis aos escritórios remotos da Justiça
Eleitoral em Alagoas, nos demais itens do presente Termo de Referência.

A listagem incluindo todos os locais de instalação e seus respectivos perfis, está
disponibilizada no Anexo I.

O Contrato gerado terá validade de 30 (trinta) meses, prorrogável de acordo com a
legislação vigente e a critério da Administração do Tribunal.

Fornecimento de todos os serviços solicitados neste Termo de Referência para
comunicação entre os Cartórios Eleitorais e o TRE/AL, localizados no Estado de
Alagoas.
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A estimativa do volume de serviços a serem contratados durante o prazo de validade e
todas as demais condições de prestação dos serviços indicados estão contidas neste
Termo de Referência.

A prestação dos serviços descritos deverá ser considerada em um contrato com
vigência de 30 (trinta) meses, podendo ser prorrogado nos termos da Lei,
considerando o bom andamento da execução dos serviços contratados.

O fornecimento dos serviços pode ser atendido por empresas licitantes
individualmente, ou empresas licitantes associadas na forma de consórcio.

No caso de formação de consórcio, para atendimento aos requisitos deste Termo de
Referência, deve ser apresentada uma das empresas como “Líder” (Responsável) do
consórcio, deve ser descrita, na proposta a ser apresentada, a responsabilidade de
cada uma das empresas consorciadas, e devem ser observadas todas as demais
regras e restrições constantes da Lei 8.666/93 (Artigo 33). A empresa “Líder” do
consórcio deverá responder ao contratante diretamente por todos os serviços que
venham a ser contratados.

A empresa “Líder” não pode deixar o consórcio, sob pena de encerramento do
contrato. Caso qualquer uma das demais empresas integrantes do consórcio deixe o
consórcio, os trabalhos executados por esta empresa devem ser executados pelas
demais empresas integrantes do consórcio, sem prejuízo do andamento dos serviços.
Toda a documentação apresentada pela empresa que eventualmente deixar o
consórcio deverá ser apresentada pelas demais que se responsabilizarem pela
execução do serviço atribuído a esta empresa, de forma a comprovar o atendimento
aos requisitos do edital.

Em hipótese alguma haverá fracionamento de pagamento dos serviços prestados para
as empresas consorciadas. Desta forma, o pagamento será realizado de forma integral
à empresa Líder do Consórcio.

No caso de licitantes concorrendo individualmente, é obrigatória a apresentação de:

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro do estado de Alagoas, ou

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro da Região I do Plano Geral de Outorgas da ANATEL, ou

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
em nível nacional.

O Backbone Secundário especificado neste Termo de Referência deverá substituir o
backbone atual de ligação entre os Cartórios Eleitorais e o Prédio Sede do TRE/AL,
implementado por meio do Contrato TRE/AL nº 51/2009 e substituído oportunamente
pelo Contrato TRE/AL nº 40/2014. À medida que os enlaces forem ativados no
Backbone Secundário especificado neste Termo de Referência, os enlaces integrantes
do Contrato TRE/AL nº 40/2014 serão desativados, garantindo o funcionamento
contínuo das conexões entre os Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e o Prédio
Sede do TRE/AL.

2 .REQUISITOS GERAIS OBRIGATÓRIOS DO BACKBONE SECUNDÁRIO DE
COMUNICAÇÃO DE DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL DE ALAGOAS

O Backbone Secundário de comunicação de dados da Justiça Eleitoral de Alagoas é
formado por enlaces de comunicação entre Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e o
Prédio Sede do TRE/AL.

Os requisitos gerais aqui apresentados devem ser observados para o Backbone
Secundário, e que devem ser atendidos obrigatoriamente por todas as licitantes nas
propostas a serem apresentadas;
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Permitir a comunicação entre Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e prédio Sede do
TRE/AL fornecendo os seguintes tipos de conexão em cada Cartório Eleitoral:

Conexão dedicada: modalidade de conexão que fica ativa 24 horas/dia, 7 dias/semana,
garantindo que o Cartório Eleitoral fique conectado com o TRE/AL todo o tempo, ou
seja, não há procedimento de desconexão;

Fornecer para o prédio sede do TRE/AL, no mínimo, um enlace para
recebimento/transmissão dos dados de/para os Cartórios Eleitorais e escritórios
remotos, denominado “Concentrador”. Por meio do qual deverão ser encaminhados os
dados de/para as conexões dedicadas dos Cartórios Eleitorais e escritórios remotos;

Fornecer os meios de comunicação necessários para implementar a conexão entre os
Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e o TRE/AL, conforme especificado neste
Termo de Referência;

Executar todos os serviços de instalação, comissionamento, integração, testes de
funcionamento e operação de todos os enlaces em atendimento ao especificado neste
Termo de Referência. O horário para execução destes serviços deve ser acordado
entre o contratante e a licitante contratada;

A passagem de fiação interna (ligação entre o quadro de “distribuição geral” – DG e a
sala que acomoda os equipamentos) no caso do TRE é de responsabilidade da
respectiva licitante contratada, que deve utilizar a infraestrutura de cabeamento
disponível no Prédio Sede do TRE/AL (calhas, dutos, eletrocalhas);

A passagem de fiação interna nos Cartórios Eleitorais, sempre que necessário, é de
responsabilidade da contratada;

Executar todos os serviços de operação dos enlaces fornecidos em atendimento ao
especificado neste Termo de Referência;

Fornecer para todos os enlaces de comunicação os insumos necessários para seu
funcionamento correto, conforme especificação detalhada de cada enlace;

Executar os serviços de manutenção de todos os enlaces fornecidos de acordo com o
especificado neste Termo de Referência;

Executar os serviços de manutenção de todos os produtos fornecidos para o correto
funcionamento dos enlaces, de acordo com o especificado neste Termo de Referência;

Atender a todos os requisitos de fornecimento de serviços especificados considerando
que o Backbone Secundário de comunicação de dados da Justiça Eleitoral em Alagoas
vai ser implantado:

Nos Cartórios Eleitorais e escritórios remotos, com abrangência em todos municípios
do estado de Alagoas;

No prédio sede do TRE/AL.

3 .REQUISITOS OPERACIONAIS DO BACKBONE SECUNDÁRIO DE COMUNICAÇÃO DE
DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL EM ALAGOAS
O Backbone Secundário de comunicação de dados da Justiça Eleitoral em Alagoas deve
atender aos seguintes requisitos de operação inicial:

Implementação do Backbone Secundário considerando os perfis de Concentrador e
conexões dedicadas dos Cartórios Eleitorais e escritórios remotos, conforme planilhas
constantes deste Termo de Referência;

Implementação das conexões dedicadas entre Cartórios Eleitorais, escritórios remotos
e o TRE/AL inicialmente nas seguintes condições:
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Possibilidade de transportar, diferenciar e marcar as seguintes classes de serviço:

Tempo real – videoconferência;

Tempo real – voz sobre IP, dados de aplicações prioritárias e dados não prioritários
(implementação de CoS – Class of Service e Qos – Quality of Service);

Entrega dos enlaces que compõem as conexões dedicadas devidamente
interconectados e interoperando com a rede local do TRE/AL;

Permitir chamadas originadas de linhas telefônicas convencionais ou celulares, de
acordo com a determinação do TRE/AL (o uso de chamadas via celular pode ser
autorizado ou não em determinados períodos);

Funcionamento de todos os equipamentos e acessórios instalados nos Cartórios
Eleitorais, escritórios remotos e no Prédio Sede do TRE/AL sem a necessidade de
operadores locais;

Garantia de que o circuito Concentrador tenham SLA (Service Level Agreement) ou
NMS (Nível Mínimo de Serviço) estabelecido de 99,4% de disponibilidade mínima, a ser
medida mensalmente. Todos os produtos e serviços fornecidos para implementação
deste circuito devem ter qualidade e disponibilidade que não comprometam este índice;

Garantia de que todos os canais de comunicação do tipo conexão dedicada nos
Cartórios Eleitorais tenham SLA (Service Level Agreement) ou NMS (Nível Mínimo de
Serviço) estabelecido de 99,1% de disponibilidade mínima, a ser medida mensalmente.
Todos os produtos e serviços fornecidos para implementação das “conexões
dedicadas” nos Cartórios Eleitorais devem ter qualidade e disponibilidade que não
comprometam este índice.

Todos os endereços de instalação de instalação listados no "Anexo I" deverão ter total
viabilidade técnica, para as respectivas velocidades especificadas;

Em caso de mudança de endereço de qualquer dos sites integrantes do Backbone
Secundário (Cartórios Eleitorais ou Prédo Sede do TRE/AL), um novo enlace será
solicitado para o novo endereço. Os enlaces instalados nos locais atuais serão
desativados assim que o(s) enlace(s) for(em) instalado no novo local (instalação de
novo circuito com efeito de alteração de endereço).

4 .ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E PRODUTOS DE RESPONSABILIDADE DA
LICITANTE CONTRATADA

Os serviços e produtos especificados têm por objetivo constituir a rede de
comunicação de dados entre Cartórios Eleitorais e o Prédio Sede do TRE/AL,
denominada Backbone Secundário, conforme a topologia mostrada na Figura 1.

Figura 1: Topologia do Backbone Secundário

Meios de comunicação (Enlaces de Comunicação)

Características da nuvem WAN que compõe o Backbone Secundário

Entende-se por nuvem WAN que compõe o “Backbone Secundário” o meio
compreendido desde o POP (Point of Presence) de entrada/saída dos dados até o POP
de saída/entrada dos dados, aos quais estão conectados os Roteadores CPE
(Customer Premisse Equipment) colocados à disposição nos sites da Justiça Eleitoral
em Alagoas (TRE e Cartórios Eleitorais), conforme ilustra a Figura 2.
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Figura 2: Nuvem WAN que compõe o Backbone Secundário

A comutação de dados na nuvem WAN que compõe o Backbone Secundário deve
atender aos seguintes requisitos obrigatoriamente:

Garantir o roteamento das conexões dedicadas dos Cartórios Eleitorais para a
Concentrador utilizando protocolo MPLS – Multiprotocol Label Switching;

Operar em conformidade com, no mínimo, as seguintes RFCs:

RFC 2474: “Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the IPv4 and IPv6
Headers”;

RFC 2475: “An Architecture for Differentiated Services”;

RFC 2597: “Assured Forwarding PHB Group”;

RFC 2598: “An Expedited Forwarding PHB”;

RFC 2983: “Differentiated Services and Tunnels”;

RFC 3031: “Multiprotocol Label Switching Architecture”;

RFC 3032: “MPLS Label Stack Encoding”;

RFC 3270: “Multi-Protocol Label Switching (MPLS) Support of Differentiated Services”;

Possuir dimensionamento correto para garantir a transmissão de dados de acordo
com as velocidades definidas nas conexões dedicadas e Concentrador, solicitadas.

Características do Acesso Concentrador (Prédio Sede do TRE/AL)

O Concentrador é constituído pelo(s) enlace(s) de comunicação instalado(s) no TRE/AL,
para recebimento/transmissão de dados de/para os Cartórios Eleitorais, e sua
implantação deve atender as seguintes exigências:

Utilizar no mínimo 1 (um) Circuito Concentrador (enlace para acesso a nuvem WAN que
compõe o Backbone Secundário, utilizado para comunicação com os Cartórios
Eleitorais);

O uso de “trunking”, ou seja, o uso de mais de um enlace para compor a conexão é
permitido. As condições de “trunking” estão descritas na Tabela 1 – Perfis do(s)
Circuito(s) Concentrador(e)s;

Ao utilizar o recurso de “trunking” a licitante contratada deve observar que o Circuito
Concentrador estará ativo corretamente caso todos os enlaces que compõem o
“trunking” estejam funcionando corretamente, ou seja, a falha em um dos enlaces que
compõe o “trunking” significa que o Concentrador não estará ativo corretamente,
implicando em abertura de chamado de manutenção e contagem de tempo para SLA;

Permitir no enlace Concentrador a classificação e marcação de diferentes níveis de
tráfego (CoS e QoS), sendo implementadas as seguintes classes de serviço:
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Tempo Real Voz: aplicações sensíveis ao retardo (delay) e variações de retardo da rede
(jitter), que exigem priorização de pacotes e reserva de banda;

Tempo Real Vídeo: aplicações sensíveis ao retardo (delay) e variações de retardo da
rede (jitter), que exigem priorização de pacotes e reserva de banda;

Dados Prioritários: aplicações interativas para o negócio, que exigem entrega garantida
e tratamento prioritário. Aplicações de gerência estão alocadas nesta classe;

Dados Não Prioritários: aplicações com mensagens de tamanho muito variado e não
imprescindíveis para o atendimento imediato aos clientes. Embora possam representar
conteúdo muito importante e relacionado com o negócio, essas aplicações podem
esperar por disponibilidade de recursos na rede, em horários com menor volume de
transações de negócio, para serem efetuadas;

Efetuar a classificação do tráfego de acordo com as determinações da equipe técnica
designada pelo TRE/AL;

A classificação na configuração inicial deverá ser entregue para a licitante contratada no
prazo definido no Cronograma de Eventos, constante deste Termo de Referência;

A classificação pode ser alterada, com aviso prévio da equipe técnica do TRE/AL, sendo
que o pedido deve ser gerado com pelo menos 15 dias de antecedência da data
solicitada para implementação;

Fornecer o circuito Concentrador por meio de enlaces logicamente independentes e
isolados do ambiente público da Internet. Esta garantia deve ser implementada fim-afim na conexão com os Cartórios Eleitorais;

A equipe técnica do TRE/AL deverá definir o “range” de endereçamento IP LAN a ser
utilizado no ambiente de rede local do TRE (ver Figura 3). O endereçamento IP LAN a
ser utilizado é privado (10.17.X.X). O detalhamento destes endereçamentos será
encaminhado para a licitante contratada dentro do prazo estabelecido no Cronograma
de Eventos, constante deste Termo de Referência;

O endereçamento IP WAN a ser utilizado pela(s) licitante(s) contratada(s) no
Concentrador (ver Figura 3) deve ser restrito da respectiva operadora, ou seja, IP não
divulgado e nem utilizado pelo público Internet. Entende-se por endereçamento IP WAN
os endereços IP da conexão entre o POP da contratada e o Roteador CPE instalado no
TRE;

Figura 3: Localização dos IP LAN e IP WAN para Concentrador

Não possuir nenhum tipo de restrição de uso, operando 24 horas por dia, 7 dias por
semana, sem limite de quantidade de dados trafegados, nem restrição de tipo de dados
trafegados, porta lógica ou serviço, devendo ser considerada a banda disponível em
cada acesso;

Permitir que o TRE/AL se comunique com os respectivos Cartórios Eleitorais e
escritórios remotos com a velocidade definida no enlace (ou conjunto de enlaces em
caso de “trunking” no Concentrador), independentemente do volume de tráfego no
Backbone Secundário;

Fornecer o Concentrador obrigatoriamente terrestre, exclusivamente implementadas
por meio de fibra óptica;

Não há restrição quanto ao protocolo de comunicação utilizado na “última milha”,
desde que garantidas todas as funcionalidades exigidas para o Concentrador. Excetuase o uso de tecnologias baseadas em Wi-Fi 802.11a/b/g/n e variantes, ou ainda
utilização de frequência de uso público sem licenciamento prévio (900MHz, 2.4GHz,
5.8GHz, etc.), que não será permitido;
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Insumos para o Circuito Concentrador

Os seguintes insumos, de propriedade da licitante contratada, devem ser fornecidos
em comodato para permitir o funcionamento do Concentrador:

Cabos e adaptadores:

Cabo de conexão do Roteador CPE com modem ou outro equipamento utilizado para
acesso ao Backbone Secundário;

Cabos de energia elétrica para todos os equipamentos fornecidos;

Adaptadores ópticos para conexões implementadas por meio de fibra óptica;

Modem: deve ser fornecido modem ou outro equipamento para permitir a conexão do
Roteador CPE ao ambiente WAN (Backbone Secundário). Este equipamento deve
operar em 110/220V;

Roteadores CPE (Customer Premise Equipment) ou equipamento equivalente: fornecer
Roteador CPE para realizar a interface entre o ambiente de rede local (LAN) dos TRE e o
Backbone Secundário, atendendo no mínimo as seguintes exigências:

Serem dimensionados para que tenham capacidade de encaminhamento de pacotes IP,
em pacotes por segundo, compatíveis com as velocidades dos enlaces conectados,
limitado o uso de memória a 70% do total disponível quando da carga máxima da CPU;

Caso seja identificado, durante a execução do contrato, um roteador com uso máximo
de CPU e memória acima dos limites estabelecidos, o mesmo deverá ser substituído ou
atualizado, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados;

Possuírem todas as facilidades de gerenciamento que permitam o fornecimento
adequado de todos os serviços especificados, destacando:

Gerenciamento SNMP compatível com as versões v2c e v3;

Protocolo SNMP habilitado, com acesso de leitura por parte do TRE;

Configuração de “traps” por parte da licitante contratada, a pedido do TRE, para
monitoração de eventos específicos. Caso necessária, esta configuração será solicitada
com pelo menos 15 dias de antecedência da data real de monitoração;

Suporte a MIB-II e RMON;

Suporte a classificação de tráfego;

Suporte a tunelamento VPN com IPSec com no mínimo os algoritmos de 168-bit 3DES,
128-bit AES e 256-bit AES para conexões VPN com IPSEC. Deve possuir hardware
dedicado para aceleração de criptografia (devem ser suportados pelo menos os
algoritmos 3DES e AES em hardware);

Permitirem acesso à leitura de configuração por parte do TRE, através de “usuário” e
“senha” específicos;

As senhas fornecidas para o TRE/AL não devem possibilitar o acesso a qualquer
informação confidencial sobre o backbone da licitante contratada, e não devem
possibilitar qualquer ação ou leitura que prejudique a segurança do Backbone
Secundário;
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Serem mantidos com a hora ajustada com o ON (Observatório Nacional), e
sincronizados através do protocolo NTP (Network Time Protocol) – RFC 1305 ou
protocolo SNTP (Simple Network Time Protocol) versão 4 – RFC2030;

Interfaces:

LAN: Mínimo de 01 (uma) interface 100/1000BaseT para interconexão com o ambiente
de rede local do TRE;

WAN: Número suficiente de interfaces para conexão com os enlaces WAN fornecidos;

Operar em 110/220V;
Ter servidor de NTP habilitado, de forma a ser utilizável por equipamentos de endereço
IP interno do TRE/Cartórios Eleitorais, sincronizado com a hora oficial do Brasil,
respeitado o horário regional para momentos como os de horário de verão.

Rack: Os equipamentos deverão ser instalados em rack padrão de 19” de propriedade
do TRE/AL.

Ao término do contrato, os insumos fornecidos em comodato deverão ser entregues à
licitante contratada no estado em que estiverem, ressalvando-se o disposto no item
4.5.1 letra “e”.

Perfis de Circuito Concentrador

A Tabela 1 mostra os perfis que devem ser considerados para o Concentrador:
Tabela 1: Perfis da conexão TRE
PERFIL

Velocidade efetiva

1

50 Mbps

2

75 Mbps

3

100 Mbps

4

120 Mbps

5

150 Mbps

6

200 Mbps

Acordo de Nível de Serviço (Service Level Agreement – SLA) para o Concentrador

O Concentrador do Backbone Secundário deve ter SLA (Service Level Agreement) ou
NMS (Nível Mínimo de Serviço) estabelecido de 99,44% de disponibilidade mínima, a ser
medida mensalmente. Todos os produtos e serviços fornecidos para o Concentrador
deve ter qualidade e disponibilidade que não comprometam este índice;

Dimensionamento do Concentrador

Dimensionar o Concentrador considerando a velocidade total igual a no mínimo 75% do
somatório das velocidades das conexões dos Cartórios Eleitorais de Alagoas ou o
mínimo de velocidade de Perfil.

Características das Conexões Dedicadas nos Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos
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São consideradas conexões dedicadas aquelas em que o canal de comunicação entre o
Cartório Eleitoral/Escritórios Remotos e seu respectivo TRE fica disponível 24 horas/dia,
sem necessidade de procedimentos de conexão e desconexão a cada acesso do
Cartório Eleitoral/Escritório Remoto ao TRE.

As seguintes especificações e necessidades devem ser observadas obrigatoriamente
para todas as conexões dedicadas:

Utilizar em cada Cartório Eleitoral/Escritório Remoto no mínimo 01 (uma) conexão
dedicada (enlace para acesso ao Backbone Secundário, utilizado para comunicação
com o TRE);

Fornecer as conexões dedicadas por meio de enlaces logicamente independentes e
isolados do ambiente público da Internet. Esta garantia deve ser implementada fim-afim na conexão com o TRE;

A equipe técnica do TRE/AL deverá definir o “range” de endereçamento IP LAN a ser
utilizado no ambiente de rede local de cada Cartório Eleitoral (ver Figura 3). O
endereçamento IP LAN a ser utilizado é privado (172.30.X.0/24; com IP de LAN do
roteador: 172.30.XX.254). O detalhamento destes endereçamentos será encaminhado
para a licitante contratada dentro do prazo estabelecido no Cronograma de Eventos
constante deste Termo de Referência;

O endereçamento IP WAN a ser utilizado pela(s) licitante(s) contratada(s) nas
“conexões dedicadas” (ver Figura 3) deve ser restrito da respectiva operadora, ou seja,
IP não divulgado e nem acessível pela Internet. Entende-se por endereçamento IP WAN
os endereços IP da conexão entre o POP da Licitante contratada e o Roteador CPE
instalado no Cartório Eleitoral;

Figura 3: Localização dos IP LAN e IP WAN para conexões dedicadas

Garantir que todas as conexões dedicadas sejam multiplexadas na nuvem WAN do
Backbone Secundário e roteadas para o Concentrador. Esta multiplexação deve ser
garantida mesmo nos casos em que as conexões dedicadas sejam implementadas com
diferentes tecnologias;

No caso de uso de “trunking” para compor o enlace Concentrador, balancear o tráfego
gerado pelas conexões dedicadas dividindo este tráfego pelos enlaces que compõe a
Concentrador;

Fornecer comunicação via conexão dedicada entre os Cartórios Eleitorais/Escritórios
Remotos somente por meio de roteamento feito pelo TRE/AL (o TRE/AL é o centro do
Backbone Secundário);

O “default gateway” dos roteadores dos Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos deve
ser o Roteador CPE do Prédio Sede do TRE/AL;

Não possuir nenhum tipo de restrição de uso, operando 24 horas por dia, 7 dias por
semana, sem limite de quantidade de dados trafegados, nem restrição de tipo de dados
trafegados, porta lógica ou serviço;

Permitir que os Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos se comuniquem com o Prédio
Sede do TRE/AL com a velocidade definida na conexão dedicada que chega ao
respectivo Cartório Eleitoral/Escritório Remoto, independentemente do volume de
tráfego na nuvem WAN que compõe o Backbone Secundário (100% de banda
disponível na conexão dedicada);

Fornecer as conexões dedicadas obrigatoriamente terrestres, implementadas por meio
de pares metálicos, fibra óptica ou rádio digital com frequência de uso restrito e
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licenciada junto à Anatel;

são permitidos acessos de “última milha” implementados por meio de satélite;

Não há restrição quanto ao protocolo de comunicação utilizado na “última milha”,
desde que garantidas todas as funcionalidades exigidas para a conexão dedicada.
Excetua-se, para o caso de comunicação sem fio, o uso de equipamentos baseados
em tecnologia Wi-Fi 802.11a/b/g/n e variantes, bem como a utilização de frequência
“aberta”, que não necessite de licenciamento/registro junto à Anatel (Por exemplo,
900MHz, 2.4GHz, e 5.8GHz).

Insumos para conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos

Os seguintes insumos, de propriedade da licitante contratada, devem ser fornecidos
em comodato para o funcionamento das conexões dedicadas nos Cartórios
Eleitorais/Escritórios Remotos:

Cabos e adaptadores:

Cabo de conexão do Roteador CPE, ou equipamento equivalente, do Cartório Eleitoral
com modem ou outro equipamento utilizado para acesso ao Backbone Secundário;

Cabos de energia elétrica para todos os equipamentos fornecidos;

Adaptadores ópticos para conexões implementadas por meio de fibra óptica;

Modem para acesso WAN: Deve ser fornecido modem (convencional, óptico, rádio
digital, etc) ou outro equipamento para permitir a conexão do Roteador CPE do
Cartório Eleitoral ao ambiente WAN (Backbone Secundário), sem que isso implique
acréscimo nos preços contratados. Este equipamento deve operar em 110/220V;

Roteadores CPE (Customer Premise Equipment): Fornecer Roteador CPE para realizar a
interface entre o ambiente de rede local (LAN) de cada Cartório Eleitoral e o Backbone
Secundário, atendendo no mínimo as seguintes exigências:

Ser dimensionado para que tenha capacidade de encaminhamento de pacotes IP, em
pacotes por segundo, compatíveis com as velocidades dos enlaces conectados,
limitado o uso de memória a 70% do total disponível quando da carga máxima da CPU;

Caso seja identificado, durante a execução do contrato, um roteador com uso máximo
de CPU e memória acima dos limites estabelecidos, o mesmo deverá ser substituído ou
atualizado, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados;

Possuir todas as facilidades de gerenciamento e segurança que permitam o
fornecimento adequado de todos os serviços especificados, destacando:

Gerenciamento SNMP compatível com as versões v2c e v3;

Protocolo SNMP habilitado, com acesso de leitura por parte do TRE;

Permissão para a configuração de “traps” por parte da licitante contratada, a pedido do
TRE, para monitoração de eventos específicos. Caso necessária, esta configuração
será solicitada com pelo menos 15 dias de antecedência da data real de monitoração;

Suporte a MIB-II e RMON;

Suporte a classificação de tráfego;

Suporte a tunelamento VPN com IPSec com no mínimo os algoritmos de 168-bit 3DES,
128-bit AES e 256-bit AES para conexões VPN com IPSEC. Deve possuir hardware
dedicado para aceleração de criptografia (devem ser suportados pelo menos os

Termo de Referência - TIC 22 (0538513)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 453

algoritmos 3DES e AES em hardware);

Permitir acesso à leitura de configuração pelo TRE/AL, através de “usuário” e “senha”
específicos;

As senhas fornecidas para o TRE/AL não devem possibilitar o acesso a qualquer
informação confidencial sobre o backbone da licitante contratada, e não devem
possibilitar qualquer ação ou leitura que prejudique a segurança do Backbone
Secundário;

Ser mantido com a hora ajustada com o ON (Observatório Nacional), e sincronizados
através do protocolo NTP (Network Time Protocol) – RFC 1305 ou protocolo SNTP
(Simple Network Time Protocol) versão 4 – RFC2030;

Interfaces:

LAN: Mínimo de 01 (uma) interface FastEthernet ou superior, para interconexão com o
ambiente de rede local do respectivo Cartório Eleitoral;

WAN: Mínimo de 01 (uma) interface para conexão com o enlace WAN fornecido
(acesso ao Backbone Secundário).

Operar em 110/220V;
Ter servidor de NTP habilitado, de forma a ser utilizável por equipamentos de endereço
IP interno do TRE/Cartórios Eleitorais, sincronizado com a hora oficial do Brasil,
respeitado o horário regional para momentos como os de horário de verão.

Ao término do contrato os insumos fornecidos em comodato deverão ser entregues à
licitante contratada no estado em que estiverem, ressalvando-se o disposto no item
4.5.1 letra “e”.

Perfis das conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais e Escritórios Remotos

A Tabela a seguir mostra os perfis que devem ser considerados para as conexões
dedicadas:

Tabela 2: Perfis das conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais e Escritórios Remotos

PERFIL

Local de
instalação

Velocidade
efetiva

“Trunking”

1

Todo o estado

2 Mbps

não permitido

2

Todo o estado

4 Mbps

2 x 2 Mbps

3

Somente Capital e
Arapiraca

6 Mbps

3 x 2 Mbps

4

Somente Capital e
Arapiraca

8 Mbps

4 x 2 Mbps

5

Somente Capital e
Arapiraca

10 Mbps

6

Somente Capital

20 Mbps

não permitido
(obrigatório uso de fibra óptica
ou rádio digital)

não permitido
(obrigatório uso de fibra óptica
ou rádio digital)
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Os perfis de 1 a 3 poderão ser instalados em qualquer Cartório Eleitoral do estado de
Alagoas, enquanto os perfis de 4 e 5 estarão disponíveis apenas para a capital do
estado – Maceió e a cidade de Arapiraca. O perfil 6 somente estará disponível para a
capital.

Acordo de Nível de Serviço (Service Level Agreement – SLA) para Conexões Dedicadas
nos Cartórios Eleitorais

SLA (Service Level Agreement) ou NMS (Nível Mínimo de Serviço) estabelecido de 99,1%
de disponibilidade mensal mínima por acesso, a ser medida mensalmente. Todos os
produtos e serviços fornecidos para implementação das conexões dedicadas devem
ter qualidade e disponibilidade que não comprometam este índice.

Serviço de implantação/instalação do Backbone Secundário

Passagem de cabeamento interno para o Enlace Concentrador

Os seguintes serviços são necessários na passagem de cabeamento interno para o
“Concentrador”:

Providenciar a passagem dos cabos do Concentrador até o ambiente computacional
central (Sala de Servidores), utilizando para isto a infraestrutura de calhas, eletrocalhas
e dutos disponíveis;

Deverá ser realizada a vistoria obrigatória do local de instalação do circuito
Concentrador;

Fornecer todos os cabos e conectores necessários para ligar o cabeamento do
ambiente externo até o ambiente computacional (definido para chegada do enlace);

Conectar os equipamentos fornecidos pela licitante contratada à rede de energia
elétrica disponibilizada. As tomadas são fornecidas pelo TRE/AL;

Planejar o horário de trabalho de instalação do Concentrador conjuntamente com a
equipe técnica do TRE/AL, de maneira a interferir o mínimo possível nos trabalhos
normais;

Guardar as ferramentas e equipamentos auxiliares de instalação de responsabilidade da
licitante contratada nas interrupções de serviço;

Recompor obras civis e pintura eventualmente afetadas quando da passagem dos
cabos, mantendo o padrão local, excetuando-se os casos em que estas ocorrências
sejam consequência de adaptações necessárias para passagem dos cabos, adaptações
estas decididas em comum acordo entre licitante contratada e contratante.

Comissionamento, integração e testes de aceitação do “Concentrador” e “conexões
dedicadas” do Backbone Secundário

Os seguintes serviços relacionados com o comissionamento, integração e testes para
aceitação do Concentrador e conexões dedicadas do Backbone Secundário são
solicitados:

Realizar o comissionamento (ativação junto à plataforma de comunicação da licitante
contratada) de cada conexão, integrando cada uma ao Backbone Secundário;

Realizar testes de funcionamento do Concentrador e das conexões dedicadas do
Backbone Secundário, de acordo com o Plano de Testes de Aceitação fornecido pela
licitante contratada;
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Garantir o funcionamento integrado de todos os produtos e serviços fornecidos
(Cartórios Eleitorais e TRE);

Realizar os Testes de Aceitação de acordo com o Plano de Testes de Aceitação, sempre
acompanhados pelos responsáveis técnicos do TRE/AL, e emitir os relatórios de testes
em duas vias, devidamente assinados pelos executores e pelo responsável em cada
local (TRE ou Cartório Eleitoral).

Uma cópia deve ser entregue para o responsável pelo Backbone Secundário no TRE, e
outra cópia deve ficar com a licitante contratada.

Alteração de PERFIL do concentrador e conexões dedicadas

Os seguintes serviços relacionados com alteração de PERFIL (alteração de velocidade)
do Concentrador e conexões dedicadas são solicitados:

Realizar alteração de PERFIL do Concentrador e conexão dedicada em atendimento a
solicitação efetivada pela Justiça Eleitoral;

Entende-se por “alteração de PERFIL” a mudança de velocidade do respectivo enlace,
sem alteração de endereço ou local de instalação;

Efetuar as alterações necessárias para que a Concentrador e conexões dedicadas
operem no novo PERFIL solicitado;

Realizar testes de funcionamento de cada conexão após a alteração de PERFIL de
acordo com o Plano de Testes de Aceitação fornecido pela licitante contratada;

Realizar os Testes de Aceitação após a alteração do PERFIL, de acordo com o Plano de
Testes de Aceitação, sempre acompanhados pelos responsáveis técnicos do TRE/AL, e
emitir os relatórios de testes em duas vias, devidamente assinados pelos executores e
pelo responsável em cada local (TRE ou Cartório Eleitoral).

Uma cópia deve ser entregue para o responsável pelo Backbone Secundário no TRE/AL,
e outra cópia deve ficar com a licitante contratada.

Prazos

Prazo para implantação do Backbone Secundário

A implantação do Backbone Secundário é composta por uma série de atividades, a
saber:

Entrega de documentos solicitados (Declaração sobre backbone da licitante contratada,
Plano de Gerenciamento do Contrato, plano Detalhado de Implantação do Backbone
Secundário, Planos de Testes de Aceitação);

Instalação do Concentrador, conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais e
infraestrutura para suportar as conexões;

Instalação do SGRS;

Testes de aceitação das conexões fornecidas e do SGRS;

Aceitação Global do Backbone Secundário;

Realização do Período de Funcionamento Experimental – PFE;
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Aceitação Final de todo o Backbone Secundário.

O Cronograma de Eventos descrito neste Termo de Referência indica todos os prazos
para estas atividades, e relaciona a execução de cada etapa aos pagamentos.

Prazos para serviços de instalação/alteração de velocidade de enlaces no decorrer do
contrato

Os seguintes prazos devem ser observados nos serviços de alteração de perfil de
conexões e instalação de novas conexões:

Prazo para Alteração de Perfil ou de endereço de Conexões:

Concentrador:
Data

Evento

Dia
X

Solicitação formal de alteração de perfil/endereço do
Concentrador encaminhada pela Justiça Eleitoral para a
licitante contratada

X+
30
dias

Alteração do perfil/endereço efetivada (incluindo testes de
aceitação)

Obs.: no caso de mudança de endereço a conexão anterior deve ser desativada, tal
logo o novo endereço passe a estar operacional, não cabendo cobrança em duplicidade
e sendo de inteira responsabilidade da contratada proceder a desativação no endereço
anterior.

Conexões Dedicadas:
Data

Evento

Dia
Y

Solicitação formal de alteração de perfil/endereço da
conexão dedicada encaminhada pela Justiça Eleitoral para a
licitante contratada

Y+
30
dias

Alteração do perfil/endereço efetivada (incluindo testes de
aceitação)

Obs.: no caso de mudança de endereço a conexão anterior deve ser desativada, tal
logo o novo endereço passe a estar operacional, não cabendo cobrança em duplicidade
e sendo de inteira responsabilidade da contratada proceder a desativação no endereço
anterior.

Prazo para Instalação de Conexões:

Concentrador:
Data

Evento

Dia Z

Solicitação formal de instalação de Concentrador
encaminhada pela Justiça Eleitoral para a licitante
contratada

Z+
30
dias

Conclusão da instalação do Concentrador efetivada
(incluindo testes de aceitação)
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Conexões Dedicadas:
Data

Evento

Dia
W

Solicitação Formal de instalação de conexão dedicada
encaminhada pela Justiça Eleitoral para a Licitante
contratada

W+
10
dias

Informação da Licitante contratada sobre a viabilidade da
instalação, ou necessidade de “projeto especial”

W+
30
dias

Conclusão da instalação da conexão dedicada efetivada
para os casos em que houve viabilidade técnica para
execução do serviço (incluindo testes de aceitação)

W+
60
dias

Conclusão da instalação da conexão dedicada efetivada
para os casos em que houve necessidade de “projeto
especial” para execução do serviço (incluindo testes de
aceitação)

Prazo de desinstalação de Conexões:

Concentrador:
Data

Evento

Solicitação formal de desinstalação de Concentrador
Dia K encaminhada pela Justiça Eleitoral para a licitante
contratada

K+
05
dias

Desinstalação do Concentrador efetivada

Conexões Dedicadas:
Data

Dia U

Evento

Solicitação formal de desinstalação de conexão
dedicada encaminhada pela Justiça Eleitoral para a
licitante contratada

U
Desinstalação da conexão dedicada efetivada
+ 02 dias

Serviço de Gerência de Rede e Serviços – SGRS para o Backbone Secundário

O Serviço de Gerência de Rede e Serviços – SGRS deve contemplar a gerência de rede e
serviços do Backbone Secundário. O SGRS deve atender, no mínimo, aos seguintes
requisitos:

Oferecer serviço de gerência de rede e serviços que contemplem as áreas funcionais:

Gerência de falhas;
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Gerência de desempenho, com monitoração de desempenho, gerência de tráfego e
administração de tráfego;

Gerência de configuração, restrito ao ambiente fornecido pela licitante contratada;

Gerência de segurança, restrita ao ambiente fornecido pela licitante contratada;

Gerência de nível de serviço;

Permitir a visualização de informações “on-line” (em tempo real e de forma gráfica) da
rede (Backbone Secundário), possibilitando o acompanhamento e monitoração do
estado global do Backbone Secundário;

A licitante contratada será responsável por fornecer, dimensionar, instalar, configurar e
manter todos os equipamentos, sistemas e ferramentas necessárias para o
provimento do SGRS “on-line”;

A licitante contratada será responsável pela manutenção preventiva e corretiva, a
execução de testes, a atualização e o suporte técnico da infraestrutura de
gerenciamento, sem que isso implique acréscimos nos preços contratados;

O TRE-AL será responsável pelos equipamentos e conexões à Internet que possibilitem
acesso ao SGRS fornecido;

Prover recursos para abertura, acompanhamento e encerramento de chamados
técnicos;

Geração e emissão de relatórios gerenciais, programados para serem gerados
automaticamente ou sob demanda pelo contratante, que permitam o acompanhamento
da qualidade dos serviços, dos níveis de serviço contratados (SLA) e a validação das
faturas;

Abranger todos os Roteadores CPE (Prédio Sede do TRE/AL e Cartórios Eleitorais) e
enlaces fornecidos, independentemente da tecnologia adotada nestes itens;

Atuar de forma pró-ativa, antecipando-se aos problemas na rede e garantindo a
qualidade do serviço estabelecida no Acordo de Nível de Serviço (SLA), realizando
abertura, acompanhamento e fechamento de chamados técnicos (Trouble Tickets)
relacionados com indisponibilidade e desempenho nos serviços de rede, gerenciamento
de rede e segurança, operando em regime 24x7, todos os dias do ano;

Garantir que os dados do serviço de gerência de rede e serviços trafegarão pela classe
de dados prioritários;

Ser de propriedade e de responsabilidade da licitante contratada, podendo ser
constituído de um ou mais softwares, integrados ou não;

Ser escalável permitindo futuras ampliações nos elementos de rede a serem
gerenciados;

Permitir a definição de perfis de usuários e a atribuição de regras de gerenciamento a
estes perfis e o uso de senhas para controle do acesso às informações;

As senhas fornecidas para a Justiça Eleitoral não devem possibilitar o acesso a qualquer
informação confidencial sobre o backbone da licitante contratada, e não devem
possibilitar qualquer ação ou leitura que prejudique a segurança do Backbone
Secundário;

Permitir o acesso simultâneo de pelo menos 10 usuários do TRE/AL às suas
funcionalidades;

Prover a visualização das informações de gerenciamento através de um Portal de
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Gerência acessado por meio de interface WEB;

O Portal de Gerência deverá ser acessado pelo TRE/AL por meio da Internet pública e
protocolo HTTPS com certificação digital (padrão X.509);

O TRE/AL deve ter acesso somente às informações relativas às suas conexões;

O Portal de Gerência deve possuir uma interface única para acesso às suas
funcionalidades independentemente dos equipamentos ou tecnologias empregadas
para a prestação dos serviços;

Disponibilizar a funcionalidade para consulta da configuração do Roteador CPE do
Concentrador e dos Cartórios Eleitorais e emitir notificações quando houver
modificações de configuração dos roteadores;

Fornecer, através do Portal de Gerência, a visualização de informações on-line (em
tempo real e de forma gráfica) sobre o Backbone Secundário, apresentando no mínimo
o seguinte:

Topologia do Backbone Secundário, incluindo os Roteadores CPE e seus enlaces, com
visualização do estado operacional de todos os elementos da rede (enlaces e
equipamentos). O estado operacional dos elementos de rede deve ser atualizado
automaticamente, sempre que ocorrer qualquer alteração nestes elementos;

Alarmes e eventos ocorridos no Backbone Secundário, com informações de data e
hora de ocorrência e identificação dos recursos gerenciados;

Consumo de banda nos enlaces (entrada e saída) com valores instantâneos, médios e
de pico dos últimos 30 (trinta) dias, separados por semana e diferenciação de dias úteis
e horários comercial;

Ocupação de memória e CPU dos Roteadores CPE;

Estratificação de volume tráfego (entrada e saída) por classe de serviço para a
Concentrador ou conexão dedicada;

Retardo dos enlaces com valores instantâneos, médios e de pico dos últimos 30 (trinta)
dias;

Visualização da quantidade de chamados registrados, em aberto, fechados e
encerrados, dentro e fora do prazo contratual, por tipo de problema, permitindo
acesso ao detalhamento dos chamados;

Inventário dos equipamentos e enlaces da rede contando, com no mínimo as seguintes
informações:

Enlace: código de identificação junto a operadora contratada, tecnologia e nível de
serviço;

Roteador CPE: fabricante e modelo, configuração lógica e configuração física (placas,
interfaces, memória, slots, dentre outros);

Endereçamento lógico: endereços IPs e máscaras de rede;

Prover o armazenamento de todos os dados coletados nos elementos gerenciados e
informações geradas para confecção dos relatórios durante um período de 12 (doze)
meses, relativos ao Serviço de Gerência de Rede e Serviços (SGRS), devendo ao final de
cada período de 12 (doze) meses disponibilizá-los ao Contratante, conjuntamente com
o modelo de dados, em meio de armazenagem a ser definido pelo Contratante;

A indisponibilidade dos dados de gerência (coleta não realizada, dados não acessíveis)
será contabilizada como indisponibilidade do SGRS, no período em que os dados não

Termo de Referência - TIC 22 (0538513)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 460

forem coletados ou ficarem inacessíveis, caso isto implique em perda de dados de
gerenciamento;

Os dados e informações armazenados, conjuntamente com o modelo de dados,
poderão ser solicitados pelo Contratante, a qualquer tempo, devendo a licitante
contratada colocá-los à disposição no prazo máximo de 4 (quatro) dias úteis, em meio
a ser definido pelo Contratante e/ou na base de dados da solução de gerência (carga
dos dados extraídos e removidos);

O intervalo para coleta de dados no SGRS deve ser de no mínimo 5 (cinco) minutos, ou
valores maiores a critério do Contratante;

Registrar em seu LOG de históricos todos os acessos realizados, com autenticação de
usuário, data/hora, devendo permitir a recuperação do registro de histórico;

Realizar registro de todas as ocorrências de alarmes/eventos em LOG de históricos
e/ou base de dados contendo informações de data/hora de ocorrência, identificando os
recursos gerenciados;

Assegurar a continuidade da coleta dos dados de gerenciamento em casos de perda de
comunicação entre o SGRS e os elementos gerenciados, de maneira a garantir que não
exista perda de informação no gerenciamento de recursos.

Serviço de operação do Backbone Secundário

Período de Funcionamento Experimental – PFE
O PFE – Período de Funcionamento Experimental é o período de 30 (trinta) dias em
funcionamento ininterrupto após a Aceitação Global.

Durante o PFE o Service Level Agreement – SLA é válido para os enlaces contratados.

A descontinuidade do PFE ocorrerá nas seguintes situações:

Caso ocorra interrupção dos serviços de comunicação do Concentrador, por um
período de tempo que extrapole o permitido no respectivo SLA contratado;

Caso ocorra interrupção dos serviços de comunicação de mais de 5% das conexões
dedicadas contratadas, por um período de tempo que extrapole o permitido no
respectivo SLA contratado

A consequência da descontinuidade do PFE será o reinício do período de 30 (trinta) dias
do PFE, contados a partir da recuperação de todas as anormalidades registradas e
volta do funcionamento normal de todos os serviços.

O reinício do PFE devido à recuperação de problemas registrados durante este período
será permitido até 03 (três) vezes, ou seja, o PFE poderá ser interrompido até 03 (três)
vezes. Ultrapassado este limite serão aplicadas as penalidades previstas neste Termo
de Referência e no Contrato.

Os intervalos para reinício do PFE (em caso de interrupção do período em andamento)
devem ser de no máximo 03 (três) dias, ou seja, a licitante contratada tem até 03 (três)
dias para solucionar os problemas para que seja reiniciado o PFE, e as seguintes regras
devem ser observadas:

Na 1ª interrupção do PFE (interrupção do PFE inicial):

Será considerada em uso a 1ª chance de reinício do PFE;

A partir do 4º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, passará a ser considerada em
uso a 2ª chance de reinício do PFE (restando então apenas a 3ª chance de reinício);
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A partir do 7º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, passará a ser considerada em
uso a 3ª chance de reinício, não restando nenhuma chance de reinício do PFE;

A partir do 10º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, deverão ser aplicadas as
penalidades previstas pelo não cumprimento do PFE;

Na 2ª interrupção do PFE:

Será considerada em uso a 2ª chance de reinício do PFE ou, será considerada em uso a
3ª chance de reinício do PFE, caso a 2ª chance já tenha sido utilizada. Caso não esteja
disponível chance alguma serão aplicadas as penalidades previstas pelo não
cumprimento do PFE;

A partir do 4º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, será considerada em uso a 3ª
chance de reinício do PFE (caso esta chance ainda esteja disponível). Caso esta chance
não esteja disponível serão aplicadas as penalidades previstas pelo não cumprimento
do PFE;

A partir do 7º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, deverão ser aplicadas as
penalidades previstas pelo não cumprimento do PFE;

Na 3ª interrupção do PFE:

Será considerada em uso a 3ª chance de reinício do PFE, caso esta chance ainda esteja
disponível. Caso esta chance não esteja disponível serão aplicadas as penalidades
previstas pelo não cumprimento do PFE;

A partir do 4º dia serão aplicadas as penalidades previstas pelo não cumprimento do
PFE.

Operação do Backbone Secundário durante o PFE – Período de Funcionamento
Experimental

Durante a vigência do PFE – Período de Funcionamento Experimental, que é o período
de 30 (trinta) dias em funcionamento ininterrupto após a Aceitação Global, os seguintes
requisitos relacionados com o Serviço de Operação do Backbone Secundário são
solicitados:

Estabelecer, em conjunto com a equipe técnica do TRE-AL, um Plano de Operação,
Gerenciamento e Suporte do Backbone Secundário, observando as necessidades da
Justiça Eleitoral e as diretrizes de operação de redes da licitante contratada;

Permitir a presença de técnicos da Justiça Eleitoral no ambiente de gerenciamento da
licitante contratada, desde que agendada com antecedência mínima de 15 dias.

Operação do Backbone Secundário após o PFE – Período de Funcionamento
Experimental

Após o PFE – Período de Funcionamento Experimental, os seguintes requisitos
relacionados com o Serviço de Operação do Backbone Secundário são solicitados:

Disponibilizar, obrigatoriamente, 01 (um) técnico na sede do TRE/AL, no período de 03
(três) dias antes de uma eleição, referendo ou plebiscito até 01 (um) dia após esta
eleição (válido para qualquer eleição, referendo ou plebiscito, em qualquer turno), das
08:00hs às 18:30hs, com intervalo de almoço de 1:30hs;

Manter plantão especial no ambiente da licitante contratada, para suporte do Backbone
Secundário durante 24 horas/dia, 7 dias/semana, durante o período de 03 (três) dias
antes de uma eleição até 01 (um) dia após esta eleição (válido para qualquer eleição, em
qualquer turno). O atendimento feito a partir deste ambiente deve ser via telefone
“0800”;

Atender todas as determinações do Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte do
Backbone Secundário, definido durante o PFE;
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Realizar trabalhos de configuração/reconfiguração dos equipamentos fornecidos pela
licitante contratada, de forma a atender ao Plano de Operação, Gerenciamento e
Suporte do Backbone Secundário.

Deverá ser providenciada a substituição do(s) técnico(s) de suporte presentes em cada
TRE, conforme definido no subitem “a)”, se entendido que o profissional: não se adapta
à execução do serviço; ou não possua domínio dos equipamentos e softwares
ofertados; ou possua problemas de qualquer ordem que o impossibilite de executar
suas atividades nos horários estabelecidos.

Serviço de Manutenção do Backbone Secundário

Condições gerais para prestação do serviço de manutenção

As seguintes condições devem ser observadas na prestação do serviço de
manutenção dos enlaces, equipamentos e softwares fornecidos para o Backbone
Secundário:

Os serviços de manutenção devem atender a todos os requisitos especificados no item
“Requisitos do serviço de manutenção” deste Termo de Referência;

Todos os serviços de manutenção dos enlaces fornecidos (Concentrador, conexões
dedicadas) devem ser efetuados desde o início até o final do contrato. São de inteira
responsabilidade da licitante contratada, e devem estar totalmente cobertos pelo
pagamento mensal relativo ao fornecimento de cada um destes enlaces, sem que isso
implique acréscimos nos preços contratados;

O serviço de manutenção dos enlaces fornecidos (Concentrador, conexões dedicadas)
deve garantir o funcionamento correto dos enlaces, e deve garantir a manutenção
adequada dos equipamentos empregados nestes enlaces e que são fornecidos pela
licitante contratada;

Os serviços de manutenção devem cobrir todas as despesas relacionadas com a troca
ou reposição de peças, manutenção de softwares e reparos de instalações, incluindo
as despesas de deslocamento de técnicos, diárias, hospedagem e demais gastos
relacionados com a equipe técnica de manutenção;

Caberá a Justiça Eleitoral arcar com a responsabilidade por danos em insumos
fornecidos pela licitante contratada em virtude de vandalismo, ou acidentes causados
por pessoas que não sejam vinculadas à licitante contratada, devidamente
comprovados mediante documento específico.

Requisitos do serviço de manutenção

O serviço de manutenção deve ser prestado pela licitante contratada, que deve atender
obrigatoriamente as seguintes condições:

Efetuar manutenção preventiva em todos os enlaces e equipamentos, de forma a
identificar possíveis pontos de falha e garantir o perfeito funcionamento de todos estes
enlaces e equipamentos;

Efetuar manutenção corretiva assim que for detectado algum mau funcionamento de
enlaces e equipamentos, ou problemas em instalações feitas, de forma que voltem a
funcionar perfeitamente.

O serviço de manutenção corretiva deve incluir o reparo e a substituição de peças
defeituosas em equipamentos, e reparos nas instalações que apresentarem problemas;

Realizar o serviço de manutenção no local de instalação do equipamento sempre que
possível. Caso seja necessário remover o equipamento, a licitante contratada deve
providenciar a substituição do equipamento por outro idêntico em perfeito
funcionamento, para então retirar o equipamento com defeito e encaminhá-lo para a
manutenção;
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Permitir efetuar a “Abertura de Chamado de Manutenção” junto a “Central de
Atendimento” da licitante contratada por meio de um telefone “0800” para todo o
estado;

A licitante contratada deve ser responsável por todos os técnicos que forem realizar
manutenção dos enlaces em qualquer um dos sites atendidos neste Termo de
Referência;

Prazos:

Iniciar os procedimentos de manutenção de qualquer um dos enlaces fornecidos
(Concentrador, conexões dedicadas) em até 04 (quatro) horas após a notificação do
problema, feito por meio de abertura de chamado;

Durante o procedimento de manutenção do Concentrador e/ou de uma conexão
dedicada será computado o PNF – Período de Não Funcionamento do Enlace;

O PNF será computado em minutos a partir da “abertura do chamado de manutenção”
feito pelo “0800” da licitante contratada;

O término do PNF será computado a partir do aceite da manutenção (fechamento do
chamado) feito por um técnico do local responsável pela abertura do chamado, sendo
necessária a identificação do técnico responsável pelo fechamento do chamado;

O somatório de PNF em minutos (“períodos de não funcionamento do enlace”) durante
um mês, que exceder o tempo de parada permitido neste mesmo período de acordo
com o SLA contratado, será tomado com base de desconto da parcela mensal de
pagamento (do Concentrador ou conexão dedicada que teve seu serviço interrompido)
no mês subseqüente (as regras aplicadas para este desconto estão contidas no item
“Forma de Pagamento” neste Termo de Referência). A consolidação dos “períodos de
não funcionamento do enlace” será feita pelo contratante com base nas informações
obtidas no SGRS e registros próprios de ocorrências;

Períodos normais de operação da rede: realizar e concluir a manutenção dos enlaces,
equipamentos e instalações fornecidos em até 24 (vinte e quatro) horas após a
“abertura do chamado de manutenção”, que deve ser feita via “0800” da licitante
contratada;

Períodos de operação próximos a eleições: durante o período com inicio 15 (quinze)
dias antes da eleição e término 05 (cinco) dias após a eleição (válido para qualquer
eleição, em qualquer turno, que ocorra até o final do contrato), realizar e concluir a
manutenção dos enlaces, equipamentos e instalações do TRE/AL em até 08 (oito) horas
após a “abertura do chamado de manutenção”, que deve ser feita via “0800” da
licitante contratada;

CONFIGURAÇÃO INICIAL ESTIMADA PARA O BACKBONE SECUNDÁRIO

A configuração inicial estimada do Backbone Secundário indica a configuração a ser
considerada para o início do contrato, objeto descrito neste Termo de Referência.

A configuração inicial estimada do Backbone Secundário está detalhada nas planilhas de
preços a serem preenchidas, constantes do item 6.2.2.2.2.1 - “Planilhas de Preço para
obtenção do VT_AL” deste Termo de Referência.

A configuração estimada detalhada nas planilhas de preços a serem preenchidas indica
a configuração estimada para os 12 (doze) meses iniciais de contrato do objeto
descrito neste Termo de Referência.

DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA PELA LICITANTE CLASSIFICADA EM 1º LUGAR
NO PREGÃO

A documentação a ser apresentada deve ser dividida em:

Documentação #1: Documentos de Habilitação;
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Documentação #2: Proposta (Especificações Técnicas e Preços).

Documentação #1: Documentos de Habilitação

A seguinte documentação deve ser fornecida com os demais documentos exigidos
para a participação no certame licitatório:

Declaração de pessoa jurídica de direito público ou privado do país ou do exterior,
atendidas pela licitante, mencionando o bom funcionamento de sua WAN com
transmissão de dados com conexões dedicadas, e SGRS, utilizando técnicas e meios de
transmissão semelhantes às especificações deste Termo de Referência, com
composição de pelo menos 50 (cinquenta) conexões dedicadas entre “Escritórios
Remotos” e seu respectivo “Escritório Sede”.

As WANs consideradas nas declarações fornecidas devem ter sido implementadas nas
Regiões onde a licitante tenha Outorga da ANATEL correspondente ao ITEM 01 deste
Termo de Referência.

A declaração deve conter pelo menos as seguintes informações:

Nome da empresa ou instituição;

Nome e cargo de quem assinou;

Telefone para contato;

Descrição breve da rede;

Bom funcionamento da rede;

Data que entrou em funcionamento.

A licitante deve comprovar capacidade para execução dos serviços que abrangem as
atividades de suporte técnico, apresentando os seguintes documentos:

No caso de licitantes concorrendo individualmente:

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro do estado de Alagoas, ou

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
em nível nacional ou regional, que contemple o estado de Alagoas.

No caso de licitantes concorrendo na forma de consórcio:

A empresa LÍDER do consórcio deve apresentar:

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro do estado de Alagoas, ou

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
em nível nacional ou regional, que contemple o estado de Alagoas.

As demais empresas integrantes do consórcio devem apresentar:

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
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dentro do estado de Alagoas, ou

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
em nível nacional ou regional, que contemple o estado de Alagoas.

Relação dos estabelecimentos (matriz e/ou filiais e/ou pontos de assistência) que a
licitante possui, cada qual apto a prestar os serviços de suporte aos enlaces de dados
solicitados neste Termo de Referência, devendo compreender, no mínimo, um
escritório no estado Alagoas;

Na relação dos estabelecimentos devem ser discriminados o nome, CNPJ, endereço,
telefone e responsável técnico.

Documentação #2: Proposta (Especificações Técnicas e Preços)

A Documentação #2 deverá conter obrigatoriamente o seguinte:

Especificações Técnicas, com:

Descrição dos aspectos técnicos dos produtos e serviços oferecidos;

Planilhas Técnicas, com informações sobre as linhas de comunicação.

Preços, conforme solicitado neste anexo.

Obs.: a Documentação #2, apresentada com Especificações Técnicas que não
atendam os requisitos mínimos especificados neste Termo de Referência, implicará na
desclassificação da licitante.

Especificações Técnicas

As Especificações Técnicas devem ter descrição de todos os itens relacionados com o
atendimento aos requisitos deste Termo de Referência, mencionando detalhes
técnicos. Devem ser fornecidas obrigatoriamente as seguintes informações:

Informações precisas sobre cada um dos enlaces ofertados (nuvem WAN que compõe
o Backbone Secundário, Concentrador, conexões dedicadas), comprovando o
atendimento a todos os requisitos estabelecidos neste Termo de Referência;

Marca e modelo dos Roteadores CPE a serem fornecidos (TRE e Cartórios Eleitorais);

Declaração expressa dirigida ao TRE/AL, especificando que a licitante está obrigada a
atender a um determinado SLA (mínimo de 99,44% para a Concentrador e mínimo de
99,1% para as conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais).

No caso de consórcio, declaração expressa dirigida ao TRE/AL, especificando que cada
uma das empresas participantes do consórcio estão obrigadas a atender ao mesmo
SLA (mínimo de 99,44% para o Concentrador e mínimo de 99,1% para as conexões
dedicadas nos Cartórios Eleitorais).

Preços

A proposta deve conter os preços dos serviços e produtos solicitados neste Termo de
Referência, considerando o seguinte:

Os preços devem ser apresentados obrigatoriamente conforme as planilhas
constantes do item 6.2.2, sob pena de desclassificação da proposta. As planilhas
indicam onde devem ser preenchidos os preços solicitados;
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Toda a avaliação a ser feita com relação a preços será efetuada considerando os
preços com impostos e todos os demais encargos que façam parte do serviço cotado.

Descrição dos preços solicitados

Os seguintes preços são solicitados nas planilhas, sendo que em cada planilha é
indicada a necessidade do preenchimento do preço com todos os impostos:

INSTALAÇÃO:

Vinst_con_TRE: valor do serviço de instalação do Concentrador.

Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários;

Vinst_con_ded: valor do serviço de instalação de cada conexão dedicada de qualquer
PERFIL.

Este valor deve ser igual para todas as conexões dedicadas de qualquer PERFIL
fornecidas em Alagoas.

Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários para a instalação de
cada conexão dedicada;

Vtot_inst_AL: valor total dos serviços de instalação em Alagoas.

Vtot_inst_AL = (Vinst_con_TRE) +
(nº de conexões dedicadas x Vinst_con_ded)

OBS.: não há nenhum custo associado à instalação de conexões comutadas.

ALTERAÇÃO DE PERFIL DE CONEXÕES:

Valt_PERFIL_con_TRE: valor do serviço de alteração de PERFIL da Concentrador.

Este valor deve ser igual para todas as conexões TRE fornecidas em Alagoas.

Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários para a alteração de
PERFIL de cada Concentrador;

Valt_PERFIL_con_ded: valor do serviço de alteração de PERFIL de uma conexão
dedicada.

Este valor deve ser igual para todas as conexões dedicadas fornecidas em Alagoas.

Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários para a alteração de
PERFIL de cada conexão dedicada;

FORNECIMENTO DAS LINHAS:

Vmen_con_TRE_AL_perfil_X: valor mensal relativo ao serviço de fornecimento do
Concentrador Perfil X (1 a 6) em Alagoas;

Este valor deve ser igual para todas as conexões TRE Perfil X fornecidas em Alagoas;

Este valor deve cobrir o custo para manter a Concentrador Perfil X operacional,
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atendendo a todas as características solicitadas;

Vmen_con_ded_AL_perfil_X: valor mensal relativo ao serviço de fornecimento de cada
conexão dedicada Perfil X (1 a 6);
Este valor deve ser igual para todas as conexões dedicadas fornecidas em Alagoas);

Este valor deve cobrir o custo para manter a conexão dedicada operacional, atendendo
a todas as características solicitadas;

Planilhas de Preços a serem apresentadas

Os itens seguintes apresentam as planilhas a serem preenchidas pelas licitantes
obrigatoriamente em atendimento ao ITEM 1.

Planilhas de Preço para obtenção do VT_AL

A planilha de preço a seguir deve ser preenchida para obter o Valor Total dos Serviços
no Backbone Secundário para Alagoas.

As informações a seguir são prestadas no sentido de auxiliar o preenchimento das
Planilhas para obtenção do VT_AL:

A coluna “Serviço” cita o serviço que está sendo discriminado. Cada serviço tem seu
respectivo valor já discriminado em planilhas anteriores.

Por exemplo: o valor Vinst_con_TRE corresponde ao serviço inst_con_TRE da planilha;

A coluna “Quantidade” informa a quantidade estimada do respectivo serviço que será
realizada durante o contrato;

A coluna “Total (R$)” deve ser preenchida com o valor total a ser pago durante o
contrato pelo respectivo serviço;

Por exemplo: Total (R$) para instalação de concentradores é dado por
Total (R$) = Quantidade x Vinst_con_TRE

O valor VTtot_inst_AL é obtido a partir do somatório de todos os valores pagos por
instalações durante o contrato:

VTtot_inst_AL = (quantidade x Vinst_con_TRE)
+ (quantidade x Vinst_con_ded)

O valor VTalt_PERFIL_AL é obtido a partir do somatório de todos os valores pagos por
alterações de velocidade durante o contrato. A quantidade de alterações é estimada.

VTalt_PERFIL_AL = (quantidade x Valt_PERFIL_con_TRE)
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+ (quantidade x Valt_PERFIL_con_ded)

O Vtot_men_con_AL é obtido a partir do somatório do valor de todas as conexões
fornecidas;

O valor VTtot_men_con_AL é obtido a partir de:

VTtot_men_con_AL = 12 X Vtot_men_con_AL na config inicial

O valor total dos serviços do Backbone Secundário:

VT_AL = VTtot_inst_AL
+ VTalt_PERFIL_AL
+ VTtot_men_con_AL

6.2.2.2.2.1. Planilha de Preço para obtenção da estimativa de contratação

A seguir está apresentada a planilha a ser preenchida para obtenção do VT_AL, ou seja,
a estimativa de contratação ao final da migração de todo o backbone secundário.
Ressalta-se que o quantitativo de serviços contratados poderá ser ampliada ou
diminuída, a critério do TRE/AL.

Para efeito de estimativa inicial, o "Anexo I" lista os endereços iniciais de implantação e
seus respectivos perfis.

Todos os endereços listados no "Anexo I" deverão, obrigatoriamente, terem viabilidade
técnica para a instalação.

O Valor Global da Proposta ou VGP será igual ao VT_AL.

PLANILHA VT_AL:
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
Serviço

Quantidade

Total (R$)

inst_con_TRE

1

Valt_PERFIL_con_TRE

1

inst_con_ded

43

Valt_PERFIL_con_ded

10

VTtot_inst_AL =

QUANTIDADE

Valor mensal

estimada

(R$)

(12 meses)

con_TRE_AL_PERFIL 1

0
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con_TRE_AL_PERFIL 2

0

con_TRE_AL_PERFIL 3

0

con_TRE_AL_PERFIL 4

1

con_TRE_AL_PERFIL 5

0

con_TRE_AL_PERFIL 6

0

con_ded_AL_perfil_1

6

con_ded_AL_perfil_2

35

con_ded_AL_perfil_3

0

con_ded_AL_perfil_4

1

con_ded_AL_perfil_5

0

con_ded_AL_perfil_6

1

VTtot_men_con_AL =

VT_AL (VTtot_inst_AL+ VTtot_men_con_AL) =

DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA PELA LICITANTE CONTRATADA

A licitante contratada deverá entregar a documentação abaixo referente aos produtos
fornecidos, de acordo com o cronograma da Tabela 3 contida no item “Cronograma de
Eventos” deste Termo de Referência:

Plano de Gerenciamento do Contrato;

Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário;

Plano de Testes de Aceitação;

Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte do Backbone Secundário.

Deve ser entregue ao Contratante 1 (uma) cópia completa de cada um dos
documentos.

Plano de Gerenciamento do Contrato

Documento fornecendo as informações relevantes para o acompanhamento do
processo de instalação, integração e testes dos produtos contratados,
acompanhamento da execução dos serviços contratados, equipe técnica alocada no
processo, cronograma detalhado das atividades, descrição dos relatórios/documentos
a serem entregues pela licitante contratada e outras informações de interesse para o
gerenciamento e acompanhamento do contrato.

Termo de Referência - TIC 22 (0538513)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 470

A licitante contratada submeterá ao Contratante, para revisão e aprovação, o Plano de
Gerenciamento do Contrato contendo também a descrição de todas as atividades
gerenciais relativas ao trabalho contratado, para fins de acompanhamento e controle
pelo Contratante.

Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário

Documento descrevendo o Backbone Secundário a ser implementado, sua arquitetura
detalhada, descrição detalhada de enlaces e equipamentos fornecidos (e demais
características relevantes), em conformidade com a proposta apresentada.

O Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário deve ainda apresentar os
cronogramas de execução das atividades de implantação.

Obs.: caso haja necessidade de substituição de qualquer equipamento ou software
ofertado por ocasião da apresentação do Plano Detalhado de Implantação do Backbone
Secundário, estas modificações devem ser previamente submetidas ao Contratante,
que poderá ou não concordar.

Planos de Testes de Aceitação

A licitante contratada deverá elaborar os seguintes Planos de Testes de Aceitação:

Plano de Testes de Aceitação – Enlaces Backbone Secundário: este plano deverá conter
testes para verificação do atendimento de todos os requisitos descritos neste Termo
de Referência referentes aos enlaces de comunicação do Backbone Secundário
(TRE/AL e Cartórios Eleitorais). O plano deve englobar testes de enlaces e
equipamentos do Backbone Secundário.

Plano de Testes de Aceitação do SGRS: este plano deverá conter testes para verificação
do atendimento de todos os requisitos para o SGRS especificados neste Termo de
Referência.

Plano de Testes de Aceitação Global do Backbone Secundário: este plano deverá conter
testes para verificação do atendimento de todos os requisitos do Backbone Secundário
especificados neste Termo de Referência, de forma a garantir o funcionamento
completo e integrado de todos os enlaces e equipamentos fornecidos, operando de
forma individual e simultânea.

7.3.2 Os planos de testes de aceitação deverão seguir as seguintes recomendações:

Deve haver pelo menos um teste para verificação do atendimento de cada requisito de
funcionalidade dos serviços especificados neste Termo de Referência;

Para cada teste devem ser descritos os procedimentos, ambientes e equipamentos a
serem utilizados e os resultados esperados.

Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte do Backbone Secundário

Este plano deverá conter os procedimentos acordados entre Contratante e licitante
contratada definindo:

Procedimento de operação e gerenciamento do Backbone Secundário a ser adotado
pelo Contratante;

Procedimentos para suporte em primeiro nível por parte das equipes técnicas da
Justiça Eleitoral (TRE/AL e Cartórios Eleitorais) em caso de necessidade de
reconfiguração ou parada para testes e manutenção preventiva solicitados pela licitante
contratada;

Procedimento de operação, gerenciamento e suporte do Backbone Secundário a ser
adotado pela licitante contratada;
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Recomendações e instruções sobre acesso ao Serviço de Gerência de Redes e
Serviços fornecido.

ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

Responsabilidade Técnica

A licitante contratada e o Contratante constituirão, cada parte, uma Equipe Técnica
(com um Responsável Técnico) para o acompanhamento dos trabalhos;

A equipe técnica designada pelo Contratante decidirá sobre as questões técnicas
concernentes as especificações, inspeções, revisões e aceitações do trabalho.

A Contratante nomeará representante responsável pela Gestão do Contrato, bem
como seu substituto legal;

A Contratante nomeará representante responsável pela Fiscalização do Contrato,
devendo este ser servidor da Secretaria de Tecnologia da Informação, bem como seu
substituto legal;

Todas as decisões, instruções ou demandas deverão ser registradas em ata, a serem
assinadas pelos participantes;

A licitante contratada não poderá parar ou suspender o trabalho, no todo ou em parte,
enquanto houver alguma pendência técnica, salvo com ordem expressa em contrário
emitida pelo Contratante. As pendências deverão ser resolvidas com base no contrato
a ser celebrado, que por sua vez se baseia nas especificações deste Termo de
Referência;

A equipe técnica do Contratante poderá solicitar reuniões extraordinárias e relatórios
adicionais à licitante contratada a respeito de qualquer parte dos trabalhos. Os
relatórios adicionais deverão ser entregues à equipe técnica do Contratante no prazo
de 10 dias por meio de correio eletrônico ou outro meio idôneo.

Reuniões de acompanhamento

Serão programadas reuniões (em princípio mensais) de acompanhamento entre a
licitante contratada e a equipe técnica do Contratante, em locais a serem programados
entre as partes;

Antes de cada reunião de acompanhamento, a licitante contratada entregará para o
Contratante as informações sobre o progresso das instalações daquele período, com:
identificação do período, metas previstas, metas cumpridas, estado atual, pendências,
alterações e justificativas;

Adicionalmente, a equipe técnica do Contratante poderá solicitar reuniões e
informações adicionais a licitante contratada a respeito de qualquer parte do trabalho
que julgue necessário. As informações adicionais deverão ser prontamente preparadas
pela licitante contratada e enviadas à equipe técnica do Contratante através de facsímile, e-mail ou outro meio mais propício.

Inspeções

Quando necessário, a licitante contratada deverá assegurar à equipe técnica do
Contratante o livre acesso as suas instalações, bem como nas de suas subcontratadas (caso existam), para o acompanhamento de todos os trabalhos e
atividades relativas ao fornecimento dos produtos contratados.

ACEITAÇÃO
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A aceitação dos serviços contratados será realizada em etapas. A licitante contratada
deverá preparar e fornecer previamente os Planos de Testes de Aceitação, que serão
submetidos ao Contratante para fins de análise e aprovação.

A licitante contratada deverá também fornecer todos os meios e recursos, necessários
para a realização dos processos de aceitação dos serviços contratados.

As etapas de aceitação serão:

Aceitação dos Enlaces;
Aceitação Global;
Aceitação Final.

As aceitações serão formalizadas através de Relatórios de Testes de Aceitação
(emitidos com base nos Planos de Testes de Aceitação) devidamente assinados pelos
executores dos testes. A licitante contratada elaborará um modelo de Relatório de
Testes que deverá ser aprovado pelo Contratante antes de seu uso.

Aceitação dos Enlaces do Backbone Secundário (Concentrador, conexões dedicadas)

Estas aceitações seguirão os Planos de Testes de Aceitação dos Enlaces do Backbone
Secundário, e serão realizadas de acordo com o cronograma elaborado pela licitante
contratada. A execução dos testes será de responsabilidade da licitante contratada
com acompanhamento pelos técnicos do Contratante. A licitante contratada deverá
fornecer equipamentos, documentação e outras facilidades adicionais necessárias para
a realização dos testes.

Aceitação Global

9.2.1. A Aceitação Global seguirá o Plano de Testes de Aceitação Global. A execução
dos testes será de responsabilidade da licitante contratada com acompanhamento
pelos técnicos do Contratante.

9.2.2. Esta aceitação ocorrerá somente após a Aceitação dos Enlaces do Backbone
Secundário.

9.2.3. A licitante contratada deverá fornecer equipamentos, documentação e outras
facilidades adicionais necessárias para a realização dos testes.

Aceitação Final

9.3.1. Esta aceitação será considerada realizada após o Período de Funcionamento
Experimental – PFE, que é o período de 30 (trinta) dias em funcionamento ininterrupto
após a Aceitação Global, e após a eliminação de todas as pendências.

9.3.2. A condição para Aceitação Final é que todos os serviços fornecidos para o
Backbone Secundário funcionem de forma ininterrupta durante 30 (trinta) dias,
conforme determina o PFE.

9.3.3. As condições para cumprimento do PFE estão descritas no item “Período de
Funcionamento experimental – PFE” deste Termo de Referência.

CRONOGRAMA DE EVENTOS

A licitante contratada deverá cumprir obrigatoriamente os principais eventos e prazos
descritos na Tabela 3, que mostra o cronograma dos principais eventos deste edital.

TABELA 3:
DATA

EVENTO

RESPONSÁVEL
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Dia D

D+8
dias

D + 15
dias

Assinatura do Contrato entre o TRE/AL e a
licitante vencedora (adjudicatária)

Entrega do Plano de Gerenciamento do
Contrato
Entrega do Plano Detalhado de Implantação
do Backbone Secundário

Aprovação do Plano de Gerenciamento do
Contrato
Aprovação do Plano Detalhado de
Implantação do Backbone Secundário

Licitante
contratada /
TRE/AL

Licitante
contratada

TRE/AL

Entrega dos Planos de Teste de Aceitação
Plano de Testes de Aceitação - Enlaces
do Backbone Secundário
D + 18
dias

Plano de Testes de Aceitação do SGRS

Licitante
contratada

Plano de Testes de Aceitação Global do
Backbone Secundário
Modelos de Relatório de Teste

D + 20
dias

Aprovação dos Planos de Testes de
Aceitação

TRE/AL

Conclusão de instalação do 1º Grupo,
formado por:
Conexões TREs (todas);
D + 30
dias

3% das conexões dedicadas no estado,
Licitante
sendo que estas conexões devem ser
contratada
escolhidas em comum acordo entre licitante
contratada e o TRE contratante;
SGRS – Sistema de Gerência de Rede e
Serviços.

D + 35
dias

Conclusão da Aceitação do 1º Grupo

Licitante
contratada /
TRE/AL

Conclusão da instalação do 2º Grupo,
formado por:
D + 45
dias

D + 50
dias

Licitante
22% das conexões dedicadas no estado,
contratada
sendo que estas conexões devem ser
escolhidas em comum acordo entre licitante
contratada e o TRE contratante

Conclusão da Aceitação do 2º Grupo

Licitante
contratada /
TRE/AL

Conclusão da instalação do 3º Grupo,
formado por:
D + 60
dias

D + 65
dias

Licitante
25% das conexões dedicadas no estado,
contratada
sendo que estas conexões devem ser
escolhidas em comum acordo entre licitante
contratada e o TRE contratante

Conclusão da Aceitação do 3º Grupo

Licitante
contratada /
TRE/AL

Conclusão da instalação do 4º Grupo,
formado por:
D + 90
dias

25% das conexões dedicadas no estado,
sendo que estas conexões devem ser

Licitante
contratada
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escolhidas em comum acordo entre licitante
contratada e o TRE contratante

D + 95
dias

Conclusão da Aceitação do 4º Grupo

Licitante
contratada /
TRE/AL

Conclusão da instalação do 5º Grupo,
formado por:
D + 110
dias

Licitante
25% das conexões dedicadas no estado,
contratada
sendo que estas conexões devem ser
escolhidas em comum acordo entre licitante
contratada e o TRE contratante

Licitante
contratada /

D + 115
dias

Conclusão da Aceitação do 5º Grupo

D + 130
dias

Conclusão da Aceitação Global (início do
PFE no estado)

D+
135 dias

Entrega do Plano de Operação,
Gerenciamento e Suporte

D + 150
dias

Conclusão da Aceitação Final (fim do PFE no
TRE/AL
estado)

TRE/AL

Licitante
contratada /
TRE/AL

Licitante
contratada

Obs.: Antecipação de Eventos

Em caso de antecipação de eventos constantes da Tabela 3, os eventos subsequentes
diretamente relacionados com o evento antecipado poderão ser igualmente
antecipados;

O percentual de conexões dedicadas instaladas em cada grupo pode ser alterado
desde que se esteja adiantando estas instalações. Caso se adiante estas instalações os
grupos subsequentes poderão ter um percentual menor.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento dos serviços na fase de implantação do Backbone Secundário será feito
em parcelas, conforme o cronograma da Tabela 4, liberadas de acordo com a
execução e entrega. Deve ser observado que o Contratante requer um prazo máximo
de 10 (dez) dias para atestar e operacionalizar o pagamento após cada comprovação
de execução e entrega de serviços;

O pagamento dos serviços a serem prestados durante o prazo contratual será feito em
parcelas mensais, conforme mostrado na Tabela 5. Deve ser observado que o
Contratante requer um prazo máximo de 10 (dez) dias para atestar e operacionalizar o
pagamento após cada comprovação de execução e entrega de serviços.

Obs.: O serviço de mudança de local de instalação de enlaces (Obrigação Acessória)
somente será efetuado se e quando necessário e efetivamente prestado, mediante
solicitação do TRE/AL.

Pagamento dos serviços na fase de implantação do Backbone Secundário

A Tabela 4 mostra as parcelas de pagamentos conforme o evento condicionante.
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TABELA 4:
PARCELA

Valor

EVENTO CONDICIONANTE

70% (∑ Vinst_con_TRE) +
a)

70% (∑ Vinst_con_ded do 1º
Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 1º
Grupo

b)

70% (∑ Vinst_con_ded do 2º
Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 2º
Grupo

c)

70% (∑ Vinst_con_ded do 3º
Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 3º
Grupo

d)

70% (∑ Vinst_con_ded do 4º
Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 4º
Grupo

e)

70% (∑ Vinst_con_ded do 5º
Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 5º
Grupo

f)

10% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Global

g)

20% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Final

Pagamento feito em parcelas mensais dos serviços a serem prestados durante o prazo
contratual

A Tabela 5 mostra as condições para os pagamentos mensais de serviços.

TABELA 5:
Valor

Início / Período / Evento Condicionante

Vmen_con_TRE_AL

início : imediato a partir da Aceitação do 1º
Grupo
período : até o final do contrato
evento condicionante: apresentação da
“fatura” relativa aos serviços executados até o
5º dia útil do mês subseqüente

início : imediato para todas as conexões
dedicadas instaladas em um determinado
Grupo, a partir da Aceitação deste Grupo
Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL período : até o final do contrato
evento condicionante: apresentação da
“fatura” relativa aos serviços executados até o
5º dia útil do mês subseqüente

Desconto a ser aplicado pelo não cumprimento do SLA (Service Level Agreement) ou
NMS (Nível Mínimo de Serviço) contratado para conexões TRE e conexões dedicadas

O SLA não estará cumprido caso o somatório de tempos de parada do respectivo
enlace do Backbone Secundário exceda o tempo permitido de parada Tpermparada,
que é obtido por:

Concentrador:
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Tpermparada_con_TRE = Ttotal_disp_con_TRE x (1 – 0,9944)

onde:

Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma Concentrador no
respectivo mês

0,9944 equivale ao SLA de 99,44%

Conexões Dedicadas:

Tpermparada_con_ded = Ttotal_disp_con_ded x (1 – 0,991)

onde:

Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão
dedicada no respectivo mês

0,991 equivale ao SLA de 99,1%

Em caso de não cumprimento do SLA (acordo de nível de serviço) contratado, a
licitante contratada se obrigará a conceder um desconto na parcela subseqüente (do
mês seguinte) de pagamento mensal, observando a seguinte regra:

Concentrador:

Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_TRE_AL / Ttotal_disp_con_TRE) x
(2 x ( PNF – Tpermparada_con_TRE))

onde:

Vmen_con_TRE_AL = Valor mensal pago pela Concentrador
Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma Concentrador no
respectivo mês
PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em minutos
Tpermparada_con_TRE = tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado

Conexões Dedicadas:

Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL / Ttotal_disp_con_ded) x
(2 x ( PNF – Tpermparada_con_ded))

onde:
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Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL = Valor mensal pago pela respectiva conexão dedicada
Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão
dedicada no respectivo mês
PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em minutos
Tpermparada_con_ded = tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado

Ou seja, o desconto na parcela subseqüente será proporcional a 2 (duas) vezes o
somatório dos PNF, descontado o tempo de parada permitido de acordo com o SLA
contratado.

Obs. 1: o PNF – Período de não funcionamento da conexão é o tempo decorrido entre
a “abertura de chamado técnico” e a solução do problema, atestada pela equipe técnica
da Justiça Eleitoral.

Obs. 2: serão excluídas dos cálculos de PNF as paradas programadas pela equipe
técnica da Justiça Eleitoral em conjunto com a licitante contratada.

PENALIDADES

Em caso de não cumprimento de qualquer especificação contida neste documento e
não cumprimento com relação ao cronograma, serão aplicadas as penalidades
previstas no edital e no contrato. As principais infrações que ocasionam penalidades
estão descritos na Tabela 6 a seguir.

TABELA 6:

Para efeito de aplicação de advertência e multa, às infrações são atribuídos graus,
conforme as tabelas a seguir:
Grau Correspondência

1

Advertência

2

Multa de 0,2% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor
global do contrato, até o máximo de 2,5% do contrato por ocorrência.

3

Multa de 0,4% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor
global do contrato, até o máximo de 7,5% do contrato por ocorrência.

4

Multa de 0,8% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor
global do contrato, até o máximo de 15% do contrato por ocorrência.

5

Multa de 1,6% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor
global do contrato, até o máximo de 30% do contrato por ocorrência.

Item

Descrição

Grau

1

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexo
não previstos nesta tabela de penalidades, por item e por
ocorrência

1

2

Atrasar na entrega de qualquer serviço não previsto nesta tabela de
penalidades

1

3

Deixar de cumprir determinação formal ou instrução do
fiscalizador, por ocorrência

2

4

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos
não previstos nesta tabela de penalidades, após reincidência
formalmente notificada pelo fiscalizador, por item e por ocorrência

2
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5

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 1º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

2

6

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 2º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

2

7

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 3º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

8

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 4º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

9

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão da Aceitação Global,
considerando o prazo definido no cronograma de eventos deste
documento

2

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão do PFE, consideradas
10 as exigências especificadas para cumprimento deste Período de
Funcionamento Experimental neste documento

2

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de
11 endereço ou velocidade de conexão dedicada, por item por
ocorrência

2

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de
12 endereço ou velocidade de um Concentrador, por item por
ocorrência

3

13 Problemas de não funcionamento de um Concentrador

3

14 Problemas de não funcionamento de uma conexão TRE

3

15 Problemas de não funcionamento de todas conexões TRE

3

16 Problemas de não funcionamento de uma conexão dedicada

3

17 Problemas de não funcionamento de cinco ou mais conexões

3

Não prestação do Serviço de Manutenção de acordo com as
características especificadas neste documento

3

Não atendimento ao SLA contratado durante 3 (três) meses
19 seguidos (em qualquer tempo) para qualquer dos enlaces
(conexões TREs e conexões dedicadas)

3

18

20

Não atendimento ao SLA contratado durante 2 períodos de 2 (dois)
meses seguidos em um ano (contagem de cada ano a partir da
Aceitação Global) para qualquer dos enlaces (conexões TREs e
conexões dedicadas)

3

21

Não atendimento ao SLA contratado durante 4 períodos de 1 (um)
mês em um ano (contagem de cada ano a partir da Aceitação
Global) para qualquer dos enlaces (conexões TREs e conexões
dedicadas)

3

22

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso
fortuito, os serviços contratuais, por dia de ocorrência

4

23

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico,
lesão corporal ou consequências letais

5
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O atendimento para a resolução de problemas nos circuitos obedecerá aos prazos
abaixo:
Severidade ALTA: Esse nível de severidade é aplicado quando há a indisponibilidade no
uso do serviço. Prazo para atendimento inicial: 06 (seis) horas, contadas a partir do
registro da ocorrência. Prazo de Solução Definitiva de 24 (quatro) horas;
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 para atendimento inicial: 12 (doze) horas, contadas a partir do registro da
ocorrência. Prazo de Solução Definitiva de 48 (quarenta e oito) horas.
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
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, dentro dos limites temporais estabelecidos inicialmente;
Será considerado para efeitos do nível 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;
A CONTRATADA estará sujeita, garantida prévia defesa e sem prejuízo da possibilidade
de rescisão do contrato, a penalidades e/ou multas;
As multas poderão ser aplicadas cumulativamente, a critério do TRE-AL e em função do
não cumprimento do Acordo de Nível de Serviço, conforme a severidade apresentada;
A contagem do prazo de solução definitiva de cada chamado será a partir da abertura
do chamado na Central de Atendimento disponibilizada pela CONTRATADA, até o
momento da comunicação da solução definitiva do problema e aceite pela equipe
técnica do TRE-AL;
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 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;
Em Véspera e dia da Eleição, considerados os turnos de eleições oficiais individualmente
e eleições suplementares, com a comunicação formal nesta última hipótese, deverá
haver técnico de emergência nas dependências do TRE, com capacitação referente aos
equipamentos instalados no ponto concentrador e nos cartórios/escritórios remotos e
com os demais contatos necessários, sendo o prazo de solução definitiva para
severidade ALTA contada a partir do registro da ocorrência de 08 horas na véspera e
de 120 minutos no dia da Eleição;
Não cumprimento do prazo de solução na véspera e dia da eleição enseja em multa de
5% do valor global do contrato, acréscimo de 0,5% de multa a cada 60 minutos de
atraso suplementar até o máximo de 15%, salvo força maior devidamente comprovada.

Observações importantes:

A verificação do cumprimento dos prazos de fornecimento dos produtos e serviços
que compõem o Backbone Secundário, para efeito de aplicação das penalidades
previstas, será feita tomando-se por base o Cronograma de Eventos definido neste
Termo de Referência;

A verificação do cumprimento do SLA definido neste Termo de Referência será feita
com base nos chamados de manutenção registrados junto ao SGRS fornecido e com
base nos registros de ocorrências efetuados pelo Contratante. Deve ser considerado
que:

O PNF – Período de Não Funcionamento do Enlace será computado em minutos a partir
da “abertura do chamado de manutenção” feito pelo “0800” da licitante contratada;

O término do PNF será computado a partir do aceite da manutenção (fechamento do
chamado) obrigatoriamente feito por um técnico do local responsável pela abertura do
chamado, sendo necessária a identificação deste técnico responsável pelo fechamento
do chamado;

O somatório de PNF em minutos (“períodos de não funcionamento do enlace”) será o
tempo considerado como base para avaliar o cumprimento do SLA, e será tomado
como base para a aplicação de todas as penalidades previstas neste documento devido
ao não cumprimento deste requisito;
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O não atendimento do SLA, e consequente redução do valor a ser faturado, não inibe a
aplicação das penalidades previstas em contrato;

O não cumprimento de qualquer exigência definida neste Termo de Referência que
implique em aplicação de penalidades conforme o previsto no edital, no capítulo
referente a “SANÇÕES ADMINISTRATIVAS”, será notificado à licitante contratada por
meio de mensagem emitida pelo Gestor do Contrato designado pelo Contratante, com
cópia para a Secretaria de Tecnologia da Informação/(órgão) Contratante, Secretaria de
Administração/(órgão) Contratante e Diretoria da Contratada.

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem a todos os requisitos deste
Termo de Referência.

Será considerada vencedora do certame a licitante que apresentar a proposta com
menor “Valor Global da Proposta – VGP”.

CÓDIGO DO SIASG

O código SIASG para todos os itens referentes a presente licitação é: 19615

3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes
papéis e responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):
1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por
representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação
da necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os
objetivos sejam alcançados;
2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução
contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato
responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos
do Art. 67, da Lei nº 8.666/93.
3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.
Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):
1. Os enlaces deverão ser entregues nos endereços declinados e do TRE/AL, nos
quantitativos indicados no pedido de fornecimento;
2. Os serviços e eventuais equipamentos devem obedecer o detalhamento técnico
feito e terá seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;
3. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;
4. Os equipamentos deverão ser não recondicionados ou outros problemas e, ainda,
serem entregues em pleno estado de funcionamento;
5. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações
técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;
6. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários
para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros,
os quais só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este
item se aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições;
7. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros,
bem como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso
constitua motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato
não implique danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios,
hipótese que deverá ser devidamente comprovada;
8. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto
aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.
Recebimento do Objeto:
1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será
emitido se os serviços e os equipamentos estiverem de acordo com as
especificações técnicas;
2. Após a entrega, os serviços e equipamentos serão submetidos à avaliação e
homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal;
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homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal;
3. O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações
e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:
a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo,
10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos
recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais
equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar
a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos e contados de cada lote de equipamentos.
4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e
disponível no sítio do fabricante.
5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento
dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e
assinar o Termo de Recebimento Definitivo.
Instrumentos Formais
Serviço(s) (Art. 18, § 3º, III, a, 3):

de

Solicitação

do(s)

Bens

e/ou

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos
serviços pertencentes ao escopo desta contratação.
Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)
1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor,
por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da
Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais
de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos:
a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS;
do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.
Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):
1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto
se refere ao fornecimento de serviços de conexão de dados.
Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):
1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento
de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas
em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e
ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;
b. Multa de:
i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Fatura, no caso de atraso
injustificado na entrega dos serviços, limitada a incidência a 20 (vinte)
dias corridos;
1. No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Fatura; e
2. No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 20%
sobre o valor da Fatura, no caso de inexecução total da obrigação,
podendo haver, ainda, o cancelamento do Contrato;
ii. 0,5% por dia, sobre o valor do serviço,
no caso de atraso injustificado na solução do chamado, limitada a incidência 30
(trinta) dias corridos;
1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado por prazo superior
a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de
1% sobre o valor da Fatura; e
2. A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por
Fatura e aplicada somente uma única vez a cada mês,
independente da quantidade de chamados sem solução.
iii. 10% sobre o valor constante da Fatura, no caso de inexecução parcial
da obrigação assumida;
iv. 20% sobre o valor da Fatura, no caso de inexecução total da obrigação,
podendo haver, ainda, o cancelamento do Contrato;
v. 10% sobre o valor global estimado do Contrato, na hipótese de recusa
em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar o Contrato.
c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades
legais; e
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
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entrega/solução do chamado poderá resultar no cancelamento do Contrato.
3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;
5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.
4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
Rede do tipo estrela com ponto central no prédio do TRE/AL;
Rede privada;
Velocidade mínima para cartórios 1 Mbps, sendo, regra geral, de no mínimo 2
Mbps.
Maior nível de detalhamento será objeto do Projeto Básico da Contratação.
5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação
(Art. 18, § 3º, III, V)
Não aplicável
Maceió, 09 de maio de 2019.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 09/05/2019, às 08:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0538513 e o código CRC 11E81E55.
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Planilha1
SITE

LOGRADOURO

Nº

BAIRRO

Almoxarifado

Avenida Menino Marcelo

5113

Antares

Prédio Sede

Avenida Aristeu De Andrade

377

Farol

Fórum Eleitoral de Maceió

Avenida Fernandes Lima

3487

Farol

44ª Zona Eleitoral

Avenida Progresso

360

Progresso

49ª Zona Eleitoral

Rua Manoel Machado

2

Centro

25ª Zona Eleitoral

Praça Batista Acioly

40

Centro

21ª Zona Eleitoral

Rua Marechal Deodoro Da Fonseca

S/N

Centro

53ª Zona Eleitoral

Praça Laurentino Gomes de Barros

62-A

Centro

28ª Zona Eleitoral

Rua Treze De Junho

216

Centro

12ª Zona Eleitoral

Rua Francisco Pimentel

38

Centro

18ª Zona Eleitoral

Rua Cel Francisco Cavalcante

51

Centro

29ª Zona Eleitoral

Rua 22 De Dezembro

181

Centro

40ª Zona Eleitoral

Rua Olavo Bilac

318

Centro

26ª Zona Eleitoral

Rua Tenente Jose Tomé

208

Centro

19ª Zona Eleitoral

Av. Presidente Dutra

385

Monumento

48ª Zona Eleitoral

Rua Ladislau Coimbra

177

Centro

Fórum Eleitoral de Arapiraca

Rua Gervasio De Oliveira Lima

157 61

Novo Horizonte

45ª Zona Eleitoral

Rua Juracy Tenório Cavalcante

53

Centro

20ª Zona Eleitoral

Ismar De Goes Monteiro

S/N

Centro

5ª Zona Eleitoral

Rua Frederico Maia

S/N

Centro

10ª Zona Eleitoral

Praça da Independência

S/N

Centro

9ª Zona Eleitoral

Rua João Lopes Ferreira

S/N

Centro

13ª Zona Eleitoral

Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves

74

Santa Luzia

6ª Zona Eleitoral

Av. Pedro Pereira Acioli

S/N

José Paulino

36ª Zona Eleitoral

Rua Conego Jacinto

5

Centro

52ª Zona Eleitoral

Praça Bom Jesus

52

Centro

42ª Zona Eleitoral

Praça Da Independência

33

Centro

7ª Zona Eleitoral

Rua C

167

Comendador Térc

46ª Zona Eleitoral

Rua Clarindo Amorim

S/N

Centro

39ª Zona Eleitoral

Rua Cônego Nicodemos

11

Centro

38ª Zona Eleitoral

Avenida Ulisses Guedes

268

Brasilia

30ª Zona Eleitoral

Av. Dezesseis De Maio

S/N

Centro

32ª Zona Eleitoral

Rua Campo Grande

60

Xingó

15ª Zona Eleitoral

Av. Presidente Fernando Collor De Melo

48

Tabuleiro Do Pint

27ª Zona Eleitoral

Praça Coronel José Malta de Sá

14

Centro

34ª Zona Eleitoral

Rua Pedro Cavalcante

458

Centro

17ª Zona Eleitoral

Praca Hernesto Gomes Maranhao

31

Centro

4ª Zona Eleitoral

Rua Coronel Costa Nunes

346

Centro

24ª Zona Eleitoral

Fazenda Renascer

S/N

Centro

35ª Zona Eleitoral

Rua Floriano Peixoto

417

Centro

16ª Zona Eleitoral

Praca Osman Costa Pino

S/N

Centro

14ª Zona Eleitoral

Rua Do Varadouro

531

Centro

31ª Zona Eleitoral

Rua Profa. Maria José De R. Barros

S/N

Centro

37ª Zona Eleitoral

Av. Governador Moacir Andrade

621

Centro

8ª Zona Eleitoral

Praça Floriano Peixoto

337

Centro

11ª Zona Eleitoral

Avenida Ferreira De Novaes

949

Centro

43ª Zona Eleitoral

Rua Antonio Bomfim

S/N

Centro

47ª Zona Eleitoral

Av João Fernandes Vieira

495

Centro

50ª Zona Eleitoral

Rua Manoel Martins Lemos

120

Centro

51ª Zona Eleitoral

Av. Manoel Marciano

418

Centro

Prédio Sede

Pca Vsc Sinimbu

S/N

Centro
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Planilha1
41ª Zona Eleitoral

Rua Benedito Mascarenhas

S/N

Centro

Obs.: 01. a ativação dos enlaces dos
Fóruns Eleitorais de Maceió e de Arapiraca
deverá ser precedida de determinação
expressa por parte da Gestão do Contrato,
Para só então se fazerem valer os efeitos
financeiros dos mesmos.

Obs.: 02. Necessária a
endereços antes da ativação

confirmação

de
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Planilha1
MUNCÍPIO

CEP

Maceió

57083410

Maceió

57051090

Maceió

57057000

Girau do Ponciano

57360000

São Sebastião

57275000

Maragogi

57955000

União dos Palmares

57800000

Joaquim Gomes

57980000

Quebrangulo

57750970

Passo de Camaragibe

57930000

São Miguel dos Campos

57240000

Batalha

57420000

Delmiro Gouveia

57480000

Marechal Deodoro

57160000

Santana do Ipanema

57500000

Boca da Mata

57680000

Arapiraca

57312620

Igaci

57620000

Traipú

57370000

Viçosa

57700000

Palmeira dos Índios

57600010

Murici

57820000

Penedo

57200000

Atalaia

57690000

Limoeiro de Anadia

57260000

Matriz de Camaragibe

57910000

Olho D'água das Flores

57442000

Coruripe

57230000

Cacimbinhas

57570000

Água Branca

57490000

Piaçabuçu

57210000

Igreja nova

57280000

Piranhas

57460000

Rio Largo

57100000

Mata Grande

57540000

Teotônio Vilela

57265000

São Luís do Quitunde

57920000

Anadia

57660000

Colônia Leopoldina

57975000

Junqueiro

57270000

São José da Laje

57860000

Porto Calvo

57900000

Major Isidoro

57580000

Porto Real do Colégio

57290000

Pilar

57150000

Pão de Açúcar

57400000

Maribondo

57670000

Campo Alegre

57250000

Maravilha

57520000

São José da Tapera

57445000

Maceio

57020720
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Sta Luzia Norte

57020720
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SITE

LOGRADOURO

Nº

BAIRRO

Almoxarifado

Avenida Menino Marcelo

5113

Antares

Prédio Sede

Avenida Aristeu De Andrade

377

Farol

Fórum Eleitoral de Maceió

Avenida Fernandes Lima

3487

Farol

44ª Zona Eleitoral

Avenida Progresso

360

Progresso

49ª Zona Eleitoral

Rua Manoel Machado

2

Centro

25ª Zona Eleitoral

Praça Batista Acioly

40

Centro

21ª Zona Eleitoral

Rua Marechal Deodoro Da Fonseca

S/N

Centro

53ª Zona Eleitoral

Praça Laurentino Gomes de Barros

62-A

Centro

28ª Zona Eleitoral

Rua Treze De Junho

216

Centro

12ª Zona Eleitoral

Rua Francisco Pimentel

38

Centro

18ª Zona Eleitoral

Rua Cel Francisco Cavalcante

51

Centro

29ª Zona Eleitoral

Rua 22 De Dezembro

181

Centro

40ª Zona Eleitoral

Rua Olavo Bilac

318

Centro

26ª Zona Eleitoral

Rua Tenente Jose Tomé

208

Centro

19ª Zona Eleitoral

Av. Presidente Dutra

385

Monumento

48ª Zona Eleitoral

Rua Ladislau Coimbra

177

Centro

Fórum Eleitoral de Arapiraca

Rua Gervasio De Oliveira Lima

157 61

Novo Horizonte

45ª Zona Eleitoral

Rua Juracy Tenório Cavalcante

53

Centro

20ª Zona Eleitoral

Ismar De Goes Monteiro

S/N

Centro

5ª Zona Eleitoral

Rua Frederico Maia

S/N

Centro

10ª Zona Eleitoral

Praça da Independência

S/N

Centro

9ª Zona Eleitoral

Rua João Lopes Ferreira

S/N

Centro

13ª Zona Eleitoral

Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves

74

Santa Luzia

6ª Zona Eleitoral

Av. Pedro Pereira Acioli

S/N

José Paulino

42ª Zona Eleitoral

Praça Da Independência

33

Centro

7ª Zona Eleitoral

Rua C

167

Comendador Térc

46ª Zona Eleitoral

Rua Clarindo Amorim

S/N

Centro

39ª Zona Eleitoral

Rua Cônego Nicodemos

11

Centro

30ª Zona Eleitoral

Av. Dezesseis De Maio

S/N

Centro

32ª Zona Eleitoral

Rua Campo Grande

60

Xingó

15ª Zona Eleitoral

Av. Presidente Fernando Collor De Melo

48

Tabuleiro Do Pint

27ª Zona Eleitoral

Praça Coronel José Malta de Sá

14

Centro

34ª Zona Eleitoral

Rua Pedro Cavalcante

458

Centro

17ª Zona Eleitoral

Praca Hernesto Gomes Maranhao

31

Centro

24ª Zona Eleitoral

Fazenda Renascer

S/N

Centro

16ª Zona Eleitoral

Praca Osman Costa Pino

S/N

Centro

14ª Zona Eleitoral

Rua Do Varadouro

531

Centro

31ª Zona Eleitoral

Rua Profa. Maria José De R. Barros

S/N

Centro

37ª Zona Eleitoral

Av. Governador Moacir Andrade

621

Centro

8ª Zona Eleitoral

Praça Floriano Peixoto

337

Centro

11ª Zona Eleitoral

Avenida Ferreira De Novaes

949

Centro

43ª Zona Eleitoral

Rua Antonio Bomfim

S/N

Centro

47ª Zona Eleitoral

Av João Fernandes Vieira

495

Centro

50ª Zona Eleitoral

Rua Manoel Martins Lemos

120

Centro

51ª Zona Eleitoral

Av. Manoel Marciano

418

Centro

Obs.: 01. a ativação dos enlaces dos
Fóruns Eleitorais de Maceió e de Arapiraca
deverá ser precedida de determinação
expressa por parte da Gestão do Contrato,
Para só então se fazerem valer os efeitos
financeiros dos mesmos.
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MUNCÍPIO

CEP

Maceió

57083410

Maceió

57051090

Maceió

57057000

Girau do Ponciano

57360000

São Sebastião

57275000

Maragogi

57955000

União dos Palmares

57800000

Joaquim Gomes

57980000

Quebrangulo

57750970

Passo de Camaragibe

57930000

São Miguel dos Campos

57240000

Batalha

57420000

Delmiro Gouveia

57480000

Marechal Deodoro

57160000

Santana do Ipanema

57500000

Boca da Mata

57680000

Arapiraca

57312620

Igaci

57620000

Traipú

57370000

Viçosa

57700000

Palmeira dos Índios

57600010

Murici

57820000

Penedo

57200000

Atalaia

57690000

Olho D'água das Flores

57442000

Coruripe

57230000

Cacimbinhas

57570000

Água Branca

57490000

Igreja nova

57280000

Piranhas

57460000

Rio Largo

57100000

Mata Grande

57540000

Teotônio Vilela

57265000

São Luís do Quitunde

57920000

Colônia Leopoldina

57975000

São José da Laje

57860000

Porto Calvo

57900000

Major Isidoro

57580000

Porto Real do Colégio

57290000

Pilar

57150000

Pão de Açúcar

57400000

Maribondo

57670000

Campo Alegre

57250000

Maravilha

57520000

São José da Tapera

57445000
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 09 de maio de 2019.
Senhora Chefe,

Em atenção ao despacho dessa seção, evento 0538258, e em complementação a
nossa Informação evento 0512068 e Despacho evento 0532841, com o fito de estimar
os valores unitários por item, utilizamos como base de valores unitário, mensal e
anual constantes no contrato original 40/2014, em seu 6º Termo de
Apostilamento, 0009665-09.2018.6.02.8000, atualizados com as novas quantidades
elencadas no Termo de Referência TIC 19 evento 0536806:

E para os valores de instalação, utilizamos a proposta de menor preço pela Empresa
Aloo Telecom (0532958), e ajustamos proporcionalmente e considerando as zonas
extintas:

Despacho SEIC 0538676
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Assim sendo, estimamos o valor anual acrescido de R$ 82.500,00 referente a
instalação, totalizando R$ 1.027.634,16 ( Hum milhão, vinte e sete mil, seiscentos e
trinta e quatro reais e dezesseis centavos), informamos que os moldes da primeira
planilha foram refeitos em seus quantitativos pelo, sempre prestativo, Daniel Souto (
COINF), o qual alterou sob a justificativa da exclusão de zonas extintas e adequação
que atenda a esta corte.
Sugerimos, por fim, que a aquisição seja feita por meio de Licitação, modalidade Pregão
Eletrônico, com base na Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº
5.450/2005, com participação ampla. E vinculada a ciência da COINF na estimativa
obtida e ajuste do Termo de Referência.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 09/05/2019, às 13:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0538676 e o código CRC A7C29617.

0011213-69.2018.6.02.8000
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 3107 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
À SAD
Senhor Secretário,

Vieram-me os autos para elaboração de minuta de edital objetivando a
prestação de serviços de telecomunicações – backbone.
Esta Seção elaborou minuta de edital em que não foi conferida
exclusividade de participação às pequenas e microempresas, em razão do
valor estimado para a contratação.
Na minuta do edital, foi incluída a garantia contratual, conforme
contato verbal com o servidor Daniel, e alteradas as disposições relativas à
vistoria, já que sua realização é uma faculdade da licitante.
Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços
orçados pela administração, como já foi fundamentado em outros
procedimentos que seguiram a mesma sorte que este, ancorado no
entendimento do TCU, exarado Acórdão 2.166/2014 – Plenário:

“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento
obrigatório do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao
certame. Todavia, sempre que o preço de referência for utilizado como critério
de aceitabilidade da proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos
termos do art. 40, inciso X da Lei 8666/93”.
Diante do exposto, encaminhamos os autos para que, havendo concordância
com os termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos
em seus ulteriores termos, inclusive a ratificação da inclusão e alteração acima
indicadas.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 10/05/2019, às 13:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 10/05/2019, às 13:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei

Informação 3107 (0539745)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 493

11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0539745 e o código CRC AA6C9A86.

0011213-69.2018.6.02.8000
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Planilha1
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
PROCESSO Nº: 0011213-69.2018.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE (LOTE
ÚNICO)
Data: XX de XXXX de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA
Horário de Abertura: XX horas
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE (LOTE ÚNICO),
conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a contratação de serviços de
telecomunicações, para prover a comunicação de dados entre a sede o TRE/AL, os Cartórios
Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o estado de Alagoas,
incluindo: fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos necessários
para o funcionamento correto destes enlaces, e serviço de implantação, operação,
manutenção e gerência destes enlaces, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Tecnologia da Informação deste Tribunal.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo
Decreto nº 5.450, de 31/05/2005 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 8.538,
de 06/10/15, o Decreto nº 7.174/2010, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência
deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se
adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber, pela Lei nº
8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.
1- DO OBJETO
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a contratação de serviços de telecomunicações
para prover a comunicação de dados entre a sede o TRE/AL, os Cartórios Eleitorais e
escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o estado de Alagoas,
incluindo: fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos
necessários para o funcionamento correto destes enlaces, e serviço de implantação,
operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme especificações deste edital e
seus anexos.
1.1.1. Considera-se o “Backbone Secundário” de comunicação de dados o conjunto
de enlaces de comunicação de dados que compreende a conexão entre os Cartórios
Eleitorais, escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas e a rede da Justiça
Eleitoral em Alagoas.
1.1.2. A licitante contratada deverá prover os serviços de telecomunicações de dados
entre os Cartórios Eleitorais em Alagoas, escritórios remotos da Justiça Eleitoral em
Alagoas e o Prédio sede do TRE/AL, conforme explicitado no item 4 do Anexo I-A
(Especificações do objeto).
1.1.3. As exigências e especificações destinadas aos cartórios eleitorais, para fins de
facilitação de leitura, são automaticamente aplicáveis aos escritórios remotos da
Justiça Eleitoral em Alagoas, nos itens do Termo de Referência (Anexo I).
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1.1.4. O Backbone Secundário especificado neste edital deverá substituir o backbone
atual de ligação entre os Cartórios Eleitorais e o Prédio Sede do TRE/AL,
implementado por meio do Contrato TRE/AL nº 40/2014. À medida que os enlaces
forem ativados no Backbone Secundário especificado neste Edital, os enlaces
integrantes do Contrato TRE/AL nº 40/2014 serão desativados, garantindo o
funcionamento contínuo das conexões entre os Cartórios Eleitorais e o Prédio Sede
do TRE/AL.
2 – DOS PRAZOS
2.1.
Os prazos para implantação dos serviços deverão observar o disposto no
ANEXO I-A deste edital.
2.2.
O prazo de vigência do contrato objeto deste edital é de 12 (doze) meses, a
partir da data de assinatura do contrato, prorrogáveis até o limite de 60 (sessenta) meses,
a critério de Administração e conforme a legislação de regência.
3 – DA PARTICIPAÇÃO
3.1.
Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas
as demais exigências deste Edital e seus anexos.
3.2.
Será admitida a participação de empresas associadas na forma de consórcio,
obedecido o disposto no art. 16 do Decreto nº 5.450/2005, devendo ser apresentados
junto com os documentos de habilitação os seguintes documentos:
3.2.1. Comprovação de compromisso de constituição de consórcio, formalizado por
instrumento público ou particular, subscrito pelos representantes das empresas
participantes, com indicação da empresa “Líder” (Responsável) e declaração de
responsabilidade solidária de todas as integrantes, pelos atos praticados em
consórcio, tanto na fase de licitação, quanto na de execução do futuro contrato. As
empresas consorciadas deverão promover a constituição e o registro do consórcio,
se vencedor da licitação, antes da celebração do contrato.
3.2.2. Declaração de aceitação, pela empresa “Líder” de ser a responsável pela
execução de todo o objeto da licitação, sem prejuízo da responsabilidade solidária
das demais consorciadas, no caso de o consórcio ser o vencedor.
3.2.3. No caso de formação de consórcio para atendimento aos requisitos do Anexo IA deste edital deve ser apresentada uma das empresas como “Líder” (Responsável)
do consórcio, deve ser descrita, na proposta a ser apresentada, a responsabilidade
de cada uma das empresas consorciadas, e devem ser observadas todas as demais
regras e restrições constantes da Lei 8.666/93 (Artigo 33). A empresa “Líder” do
consórcio deverá responder ao contratante diretamente por todos os serviços que
venham a ser contratados.
3.2.3.1. A empresa “Líder” não pode deixar o consórcio, sob pena de
encerramento do contrato. Caso qualquer uma das demais empresas
integrantes do consórcio deixe o consórcio, os trabalhos executados por esta
empresa devem ser executados pelas demais empresas integrantes do
consórcio, sem prejuízo do andamento dos serviços. Toda a documentação
apresentada pela empresa que eventualmente deixar o consórcio deverá ser
apresentada pelas demais que se responsabilizarem pela execução do serviço
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atribuído a esta empresa, de forma a comprovar o atendimento aos requisitos
do edital.
3.3.
Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo próprio
do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua
proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
3.3.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
3.4.
No ato de envio de suas propostas, as Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte deverão declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem
aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazerem jus aos
benefícios previstos no referido diploma legal.
3.5.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
3.5.1. Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso
de credores, em dissolução ou em liquidação;
3.5.2. Que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da
punição;
3.5.3.

Estrangeiras que não funcionem no País;

3.5.4. Que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da
Resolução 229/2016-CNJ.
4 – DA VISTORIA
4.1.
As proponentes interessadas na prestação dos serviços contidos neste edital
poderão vistoriar os locais em que a infraestrutura necessária à prestação do serviço será
instalada, em companhia de servidor designado para esse fim, para perfeito
conhecimento do objeto licitado e das condições físicas existentes para possível retirada e
reinstalação de equipamentos, não se admitindo alegação posterior de desconhecimento
de dificuldades caso optem por não realizá-la.
4.2.
A vistoria acima mencionada, de caráter facultativo, poderá ser agendada na
Coordenadoria de Infraestrutura do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, através do email cie@tre-al.jus.br ou pelo telefone (82) 2122-7753.
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
5.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).
5.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de
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Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para
fins de habilitação.
5.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para
acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico,
criados quando do credenciamento supracitado.
5.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade
legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
5.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art.
3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
6.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas,
assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art. 13º, do
Decreto nº 5.450/05).
6.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante
o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão (Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05).
6.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do
serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas
para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
6.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05).
6.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do campo
"descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o
disposto no item 6.7 do edital; e
b) descrição completa dos serviços que compõem o lote único, de acordo com o Anexo
I-A deste edital.
6.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob
pena de desclassificação.
6.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações
exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto o
licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
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6.4.2.1. Entretanto, se da proposta constarem condições materiais mais
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para
efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na
execução contratual.
6.4.3. Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado
capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta
ajustada encaminhada nos termos do item 6.12.
6.5.
As declarações referidas no subitem 12.1. “c”, deverão ser enviadas, em
campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta
pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação,
quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das
mesmas pelo(s) vencedor(es).
6.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais,
embalagens, frete etc.
6.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas
pelo período de 60 (sessenta) dias.
6.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos
desta licitação (Anexo I-A) e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”,
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.
6.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou
encargo.
6.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
6.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que
contrarie expressamente quaisquer dos itens deste edital.
6.12.
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, se necessário, deverão
ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro.
Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do
licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco,
agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para
tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
6.13.
Também deverão ser encaminhados, como anexo, pelo sistema Comprasnet,
quando solicitado pelo Pregoeiro, os seguintes documentos:
a) Relação dos estabelecimentos (matriz e/ou filiais e/ou pontos de assistência) que a
licitante possui, cada qual apto a prestar os serviços de suporte aos enlaces de
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dados solicitados no Termo de Referência em anexo, devendo compreender, no
mínimo, um escritório no estado Alagoas;
a.1) Na relação dos estabelecimentos devem ser discriminados o nome, CNPJ,
endereço, telefone e responsável técnico.
b) Especificações Técnicas da proposta, com:
b.1) Descrição dos aspectos técnicos dos produtos e serviços oferecidos;
b.2) Planilhas Técnicas, com informações sobre as linhas de comunicação.
c) Planilha de Preços, conforme Modelo do Anexo I-D.
6.13.1. O documento contendo as especificações técnicas que não atendam os
requisitos mínimos especificados no Termo de Referência, implicará na
desclassificação da licitante.
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital,
via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais
deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente
edital.
7.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital
ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente
desclassificadas pelo pregoeiro.
7.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
7.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
8.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e
respectivo horário de registro e valor.
8.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor global dos serviços ofertados.
8.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e
as regras de aceitação dos mesmos.
8.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
8.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro pelo sistema.
8.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
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8.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame,
sem prejuízo dos atos realizados.
8.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação
desta licitação.
8.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances.
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a
recepção de lances.
8.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste
Edital.
8.9. Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão reduzir seus preços ao
valor da proposta do licitante mais bem classificado.
8.10. A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
9 - DO CRITÉRIO DE DESEMPATE
9.1.
Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação a
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto no art. 44 da Lei
Complementar nº 123/2006.
9.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco
por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
9.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
9.1.3. Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão Eletrônico,
após encerramento da fase de lances identificará, em coluna própria as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes, fazendo a comparação
entre os valores da primeira colocada, caso esta não seja uma Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, e das demais Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, na ordem de classificação.
9.2.
Após o encerramento, para cada item que teve uma empresa de médio ou
grande porte como vencedora do melhor lance, o sistema selecionará todas as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo último lance enviado, para o item, seja
até 5% superior à oferta vencedora. Após este procedimento, o sistema enviará
mensagem, via chat, informando quais os itens terão desempate no lance.
9.3.
Para efeito do disposto no item 9.1., ocorrendo o empate, proceder-se-á da
seguinte forma:
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I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que lhe será adjudicado o objeto licitado. Para viabilizar tal
procedimento, o Sistema selecionará os itens com tais características,
disponibilizando-os automaticamente nas telas do pregoeiro e fornecedor,
encaminhado mensagem também automática, por meio do chat, convocando a
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em segundo lugar, a
fazer sua última oferta no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de decair do direito
concedido;
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em segundo
lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema convocará as
demais Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte participantes na mesma
condição, na ordem de classificação;
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova
classificação dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou não
existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte participante, prevalecerá a
classificação inicial;
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% (cinco por cento) da
primeira colocada, e permanecendo o empate até o encerramento do item, o
sistema fará um sorteio eletrônico entre tais fornecedores, definindo e convocando
automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do
desempate.
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar,
quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de proposta e
classificação final dos fornecedores participantes.
9.4.
Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas casas
decimais, sendo desprezadas as demais.
9.5.
Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o tempo será
interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será retomado de onde
parou.
10 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
10.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério de
menor preço por lote (lote único), decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
10.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite
máximo o valor total de R$ 1.027.634,16 (um milhão e vinte e sete mil e seiscentos e trinta
e quatro reais e dezesseis centavos), o que de modo algum, vincula a decisão do
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
10.2.1.
O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor de cada
item que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do lote ofertado, tendo
como limite os valores constantes no Anexo I-C.
10.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor preço
e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
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10.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado de
julgamento das Propostas de Preços.
10.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que
atenda ao edital.
10.5.1 Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar
com o licitante para que seja obtido preço melhor.
11 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA.
11.1.
Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de preferência
estabelecidas no Decreto nº 7.174/2010.
12 - DA HABILITAÇÃO
12.1.
A habilitação
do licitante vencedor
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

será

verificada

mediante

a

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação da licitante perante o Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação Parcial, após a análise e
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtido por meio de extrato “on line” do
site do Comprasnet, exceto a Fazenda Estadual, por se tratar de prestação de
serviços.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data
de validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos
sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02
(dois) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de
certidão negativa de débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade
com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 6.5. do
edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.
d) Quanto à qualificação técnica:
d.1) Declaração de pessoa jurídica de direito público ou privado do país ou do
exterior, atendidas pela licitante, mencionando o bom funcionamento de sua WAN
com transmissão de dados com conexões dedicadas, e SGRS, utilizando técnicas e
meios de transmissão semelhantes às especificações deste Edital, com composição
de pelo menos 50 (cinquenta) conexões dedicadas entre “Escritórios Remotos” e seu
respectivo “Escritório Sede.”
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d.1.1) As WANs consideradas nas declarações fornecidas devem ter sido
implementadas nas Regiões onde a licitante tenha Outorga da ANATEL
correspondente ao ITEM 01 do Termo de Referência (Anexo I).
d.1.2)

A declaração deve conter pelo menos as seguintes informações:

d.1.2.1)

Nome da empresa ou instituição;

d.1.2.2)

Nome e cargo de quem assinou;

d.1.2.3)

Telefone para contato;

d.1.2.4)

Descrição breve da rede;

d.1.2.5)

Bom funcionamento da rede;

d.1.2.6)

Data que entrou em funcionamento.

d.2) para comprovar capacidade para execução dos serviços que abrangem as
atividades de suporte técnico, apresentando os seguintes documentos:
d.2.1) No caso de licitantes concorrendo individualmente:
d.2.1.1) Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação
de dados multimídia dentro do Estado de Alagoas, ou
d.2.1.2) Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação
de dados multimídia em nível nacional ou regional, que contemple o Estado
de Alagoas.
d.2.2) No caso de licitantes concorrendo na forma de consórcio:
d.2.2.1) A empresa LÍDER do consórcio deve apresentar:
d.2.2.1.1) Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de
comunicação de dados multimídia dentro do Estado de Alagoas, ou
d.2.2.1.2) Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de
comunicação de dados multimídia em nível nacional ou regional, que
contemple o Estado de Alagoas.
d.2.2.2) As demais empresas integrantes do consórcio devem apresentar:
d.2.2.2.1) Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de
comunicação de dados multimídia dentro do estado de Alagoas, ou
d.2.2.2.2) Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de
comunicação de dados multimídia em nível nacional ou regional, que
contemple o Estado de Alagoas.
12.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, o
pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação
no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
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12.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado
em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito)
horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos,
comprovando sua idoneidade.
12.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos,
o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
12.4.
A comprovação da regularidade fiscal das Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte licitantes será exigida para efeito de contratação, conforme estipula o art.
42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
12.4.1. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando
da comprovação de que trata o item 12.4., será assegurado prazo de cinco dias
úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
12.4.2. Para aplicação do disposto no subitem 12.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de
habilitação.
12.4.3. A prorrogação do prazo previsto no subitem 12.4.1., poderá ser concedida, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.
12.4.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá
após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 12.4.1. e 12.4.3.
12.4.5. A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens
12.4.1. e 12.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. XX da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à
administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, ou revogar a licitação.
12.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos
para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do
item 12.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
12.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
12.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da
empresa licitante cadastrada no SICAF.
12.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
13 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
13.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a
peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
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13.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
13.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada
nova data para realização do certame.
13.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados à
Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o
endereço de e-mail: slc@tre-al.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos
referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site
www.comprasnet.gov.br.
14 - DOS RECURSOS
14.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
14.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao término
do tempo informado.
14.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro
decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso
registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no
prazo de 3 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde
logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente
por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à
autoridade competente.
14.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos
que não sejam passíveis de aproveitamento.
14.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo estipulado
pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto
pelo pregoeiro ao vencedor.
15 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
15.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro
sempre que não houver recurso.
15.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente
e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
15.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN –
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do
Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.
16 - DA CONTRATAÇÃO.
16.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante
contrato, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazo de pagamento,
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prazo de início da prestação dos serviços, em conformidade com este edital e seus
anexos.
16.2.
A licitante vencedora deverá assinar e devolver o instrumento contratual no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação para tal fim.
16.3.
Antes da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante
a vigência do contrato.
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
17.1.

As constantes da Cláusula Nona do Anexo III deste Edital.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
18.1.

As constantes da Cláusula Oitava do Anexo III deste Edital.

19 – DA ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS
19.1. A aceitação dos serviços contratados será realizada em etapas. A CONTRATADA
deverá preparar e fornecer previamente os Planos de Testes de Aceitação, que serão
submetidos ao CONTRATANTE para fins de análise e aprovação.
19.2. A CONTRATADA deverá também fornecer todos os meios e recursos necessários
para a realização dos processos de aceitação dos serviços contratados.
19.3. As etapas de aceitação serão:
19.3.1.

Aceitação dos Enlaces;

19.3.2.

Aceitação Global;

19.3.3.

Aceitação Final.

19.4. As aceitações serão formalizadas através de Relatórios de Testes de Aceitação
(emitidos com base nos Planos de Testes de Aceitação) devidamente assinados pelos
executores dos testes. A CONTRATADA elaborará um modelo de Relatório de Testes que
deverá ser aprovado pelo CONTRATANTE antes de seu uso.
19.5. Aceitação dos
dedicadas):

Enlaces

do

Backbone

Secundário

(Concentrador,

conexões

19.5.1.
Estas aceitações seguirão os Planos de Testes de Aceitação dos Enlaces do
Backbone Secundário, e serão realizadas de acordo com o cronograma elaborado pela
licitante contratada. A execução dos testes será de responsabilidade da licitante
contratada com acompanhamento pelos técnicos do Contratante. A licitante contratada
deverá fornecer equipamentos, documentação e outras facilidades adicionais
necessárias para a realização dos testes.
19.6. Aceitação Global:
19.6.1.
A Aceitação Global seguirá o Plano de Testes de Aceitação Global. A
execução dos testes será de responsabilidade da licitante contratada com
acompanhamento pelos técnicos do Contratante.
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19.6.2.
Esta aceitação ocorrerá somente após a Aceitação dos Enlaces do Backbone
Secundário;
19.6.3.
A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos, documentação e outras
facilidades adicionais necessárias para a realização dos testes.
19.7. Aceitação Final:
19.7.1.
Esta aceitação será considerada realizada após o Período de Funcionamento
Experimental – PFE, que é o período de 30 (trinta) dias em funcionamento ininterrupto
após a Aceitação Global, e após a eliminação de todas as pendências.
19.7.2.
A condição para Aceitação Final é que todos os serviços fornecidos para o
Backbone Secundário funcionem de forma ininterrupta durante 30 (trinta) dias,
conforme determina o PFE.
19.7.3.
As condições para cumprimento do PFE estão descritas no item “Período de
Funcionamento Experimental – PFE” do ANEXO I-A do Edital de Licitação TRE/AL nº
XX/2019.
20 – DA GARANTIA
20.1.
Para fiel cumprimento das obrigações assumidas, a licitante CONTRATADA
prestará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, numas das
modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias
úteis a partir da assinatura do contrato.
20.2.
A licitante CONTRATADA se obriga a apresentar nova garantia, conforme o
caso, no prazo máximo de 48 horas, antes do seu vencimento, ou da redução do seu valor
em razão de aplicação de quaisquer penalidades, ou da assinatura de termo aditivo que
implique na elevação do valor do contrato, mantendo-se o mesmo percentual
estabelecido no caput desta Cláusula.
20.3.
A garantia, ou a parte remanescente, será devolvida à CONTRATADA após o
cumprimento integral das obrigações decorrentes do contrato.
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
21.1.
A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União
e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações legais.
21.2.
Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla
defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e
das cabíveis cominações legais.
21.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante contratada juntamente com
as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
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21.4.
A CONTRATADA, durante a execução do contrato, ficará sujeita a advertência e
multa de mora, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir:
21.4.1. Para efeito de aplicação de advertência e multa, às infrações são atribuídos
graus, conforme as tabelas 1 e 2 a seguir:
Grau

Correspondência

1

Advertência

2

Multa de 0,2 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 2,5% do contrato por ocorrência..

3

Multa de 0,4 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 7,5% do contrato por ocorrência..

4

Multa de 0,8 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 15% do contrato por ocorrência..

5

Multa de 1,6 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 30% do contrato por ocorrência.

Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Descrição
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexo
não previstos nesta tabela de penalidades, por item e por
ocorrência
Atrasar na entrega de qualquer serviço não previsto nesta tabela
de penalidades
Deixar de cumprir determinação formal ou instrução do
fiscalizador, por ocorrência
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos
não previstos nesta tabela de penalidades, após reincidência
formalmente notificada pelo fiscalizador, por item e por ocorrência
Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 1º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento
Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 2º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento
Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 3º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento
Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 4º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento
Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão da Aceitação Global,
considerando o prazo definido no cronograma de eventos deste
documento
Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão do PFE, consideradas
as exigências especificadas para cumprimento deste Período de
Funcionamento Experimental neste documento
Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de
endereço ou velocidade de conexão dedicada, por item por
ocorrência
Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de
endereço ou velocidade de um Concentrador, por item por
ocorrência
Problemas de não funcionamento de um Concentrador

Grau
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
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14
15
16
17
18

Problemas de não funcionamento de uma conexão TRE
Problemas de não funcionamento de todas conexões TRE
Problemas de não funcionamento de uma conexão dedicada
Problemas de não funcionamento de cinco ou mais conexões
Não prestação do Serviço de Manutenção de acordo com as
características especificadas neste documento
Não atendimento ao SLA contratado durante 3 (três) meses
seguidos (em qualquer tempo) para qualquer dos enlaces
(conexões TREs e conexões dedicadas)
Não atendimento ao SLA contratado durante 2 períodos de 2 (dois)
meses seguidos em um ano (contagem de cada ano a partir da
Aceitação Global) para qualquer dos enlaces (conexões TREs e
conexões dedicadas)
Não atendimento ao SLA contratado durante 4 períodos de 1 (um)
mês em um ano (contagem de cada ano a partir da Aceitação
Global) para qualquer dos enlaces (conexões TREs e conexões
dedicadas)
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso
fortuito, os serviços contratuais, por dia de ocorrência
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico,
lesão corporal ou consequências letais

19
20

21

22
23

3
3
3
3
3
3
3

3

4
5

21.4.1.1. O atendimento para a resolução de problemas nos circuitos obedecerá aos
prazos abaixo:
a)

b)

c)

Severidade ALTA: Esse nível de severidade é aplicado quando há a
indisponibilidade no uso do serviço. Prazo para atendimento inicial: 06 (seis)
horas, contadas a partir do registro da ocorrência. Prazo de Solução Definitiva
de 24 (quatro) horas;
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 para atendimento inicial: 12 (doze) horas,
contadas a partir do registro da ocorrência. Prazo de Solução Definitiva de 48
(quarenta e oito) horas.
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.

21.4.1.2. 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, dentro dos limites temporais estabelecidos
inicialmente;
21.4.1.3. Será considerado para efeitos do nível 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;
21.4.1.4. A CONTRATADA estará sujeita, garantida prévia defesa e sem prejuízo da
possibilidade de rescisão do contrato, a penalidades e/ou multas;

Página
16
Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0539763)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 510

Planilha1
21.4.1.5. As multas poderão ser aplicadas cumulativamente, a critério do TRE-AL e
em função do não cumprimento do Acordo de Nível de Serviço, conforme a
severidade apresentada;
21.4.1.6. A contagem do prazo de solução definitiva de cada chamado será a partir
da abertura do chamado na Central de Atendimento disponibilizada pela
CONTRATADA, até o momento da comunicação da solução definitiva do problema e
aceite pela equipe técnica do TRE-AL;
21.4.1.7. 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 TREAL 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.
21.4.1.8. Em Véspera e dia da Eleição, considerados os turnos de eleições oficiais
individualmente e eleições suplementares, com a comunicação formal nesta última
hipótese, deverá haver técnico de emergência nas dependências do TRE, com
capacitação referente aos equipamentos instalados no ponto concentrador e nos
cartórios/escritórios remotos e com os demais contatos necessários, sendo o prazo
de solução definitiva para severidade ALTA contada a partir do registro da ocorrência
de 08 horas na véspera e de 120 minutos no dia da Eleição;
21.4.1.9. Não cumprimento do prazo de solução na véspera e dia da eleição enseja
em multa de 5% do valor global do contrato, acréscimo de 0,5% de multa a cada 60
minutos de atraso suplementar até o máximo de 15%, salvo força maior
devidamente comprovada.
21.5. Observações importantes:
a) A verificação do cumprimento dos prazos de fornecimento dos produtos e serviços que
compõem o Backbone Secundário, para efeito de aplicação das penalidades previstas,
será feita tomando-se por base o Cronograma de Eventos definido no Anexo I-A;
b) A verificação do cumprimento do SLA definido no Anexo I-A será feita com base nos
chamados de manutenção registrados junto ao SGRS fornecido e com base nos
registros de ocorrências efetuados pelo Contratante. Deve ser considerado que:
b.1) O PNF – Período de Não Funcionamento do Enlace será computado em minutos a
partir da “abertura do chamado de manutenção” feito pelo “0800” da licitante
contratada;
b.2) O término do PNF será computado a partir do aceite da manutenção (fechamento
do chamado) obrigatoriamente feito por um técnico do local responsável pela
abertura do chamado, sendo necessária a identificação deste técnico responsável
pelo fechamento do chamado;
b.3) O somatório de PNF em minutos (“períodos de não funcionamento do enlace”)
será o tempo considerado como base para avaliar o cumprimento do SLA, e será
tomado como base para a aplicação de todas as penalidades previstas neste
documento devido ao não cumprimento deste requisito;
c) O não atendimento do SLA, e consequente redução do valor a ser faturado, não
inibe a aplicação das penalidades previstas em contrato;
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d) O não cumprimento de qualquer exigência definida no Anexo I-A que implique em
aplicação de penalidades conforme o previsto no edital, no capítulo referente a
“SANÇÕES ADMINISTRATIVAS”, será notificado à licitante contratada por meio de
mensagem emitida pelo Gestor do Contrato designado pelo Contratante, com cópia
para a Secretaria de Tecnologia da Informação/(órgão) Contratante, Secretaria de
Administração/(órgão) Contratante e Diretoria da Contratada.
21.6.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou cobrado
judicialmente.
21.7.
Na aplicação das penalidades previstas neste Item a autoridade competente
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas
em fatos reais e comprovados.
21.8.
A CONTRATADA, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
execução dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições deste contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
21.9.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109, da
Lei nº 8.666/93.
21.10.
Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro
de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância
será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º
do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao
mês.
21.11.
O CONTRATANTE promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta à CONTRATADA.
21.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
21.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário Eletrônico.
21.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.
21.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da
União.
22 - DO PAGAMENTO
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22.1.
O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do
Fornecedor, por ordem bancária, no prazo de 10 (dez) dias, quando mantidas as mesmas
condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos:
a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão
(nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito – CND,
comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF,
comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria
da Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e
Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
22.2.
Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.
22.3.
O pagamento dos serviços na fase de implantação do Backbone Secundário
será feito em parcelas, conforme o cronograma da Tabela 1 abaixo, liberadas de acordo
com a execução e entrega. Deve ser observado que o Contratante requer um prazo
máximo de 10 (dez) dias para atestar e operacionalizar o pagamento após cada
comprovação de execução e entrega de serviços.
22.4.
O pagamento dos serviços a serem prestados durante o prazo contratual será
feito em parcelas mensais, conforme mostrado na Tabela 2 abaixo. Deve ser observado
que o contratante requer um prazo máximo de 10 (dez) dias para atestar e
operacionalizar o pagamento após cada comprovação de execução e entrega de serviços.
22.4.1. O serviço de mudança de local de instalação de enlaces (obrigação acessória)
somente será efetuado se, e quando necessário, e efetivamente prestado, mediante
solicitação do TRE/AL.
TABELA 1 (mostra as parcelas de pagamentos conforme o evento condicionante):

Parcela

Valor

Evento Condicionante

a)

70% (∑ Vinst_con_TRE) +
70% (∑ Vinst_con_ded do 1º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 1º Grupo

b)

70% (∑ Vinst_con_ded do 2º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 2º Grupo

c)

70% (∑ Vinst_con_ded do 3º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 3º Grupo

d)

70% (∑ Vinst_con_ded do 4º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 4º Grupo

e)

70% (∑ Vinst_con_ded do 5º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 5º Grupo

f)

10% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Global

g)

20% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Final
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22.4.2.
O pagamento dos serviços a serem prestados durante o prazo contratual
será feito em parcelas mensais, conforme mostrado na Tabela 2 abaixo:
TABELA 2

(mostra as condições para os pagamentos mensais de serviços):
Valor

Vmen_con_TRE_AL

Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL

Início / Período / Evento Condicionante
início : imediato a partir da Aceitação do 1º Grupo
período : até o final do contrato
evento condicionante: apresentação da “fatura”
relativa aos serviços executados até o 5º dia útil do
mês subsequente
início : imediato para todas as conexões dedicadas
instaladas em um determinado Grupo, a partir da
Aceitação deste Grupo
período : até o final do contrato
evento condicionante: apresentação da “fatura”
relativa aos serviços executados até o 5º dia útil do
mês subsequente

22.5. Desconto a ser aplicado pelo não cumprimento do SLA (Service Level Agreement)
ou NMS (Nível Mínimo de Serviço) contratado para conexões TRE e conexões dedicadas.
22.5.1.
O SLA não estará cumprido caso o somatório de tempos de parada do
respectivo enlace do Backbone Secundário exceda o tempo permitido de parada
Tpermparada, que é obtido por:
Concentrador:
Tpermparada_con_TRE = Ttotal_disp_con_TRE x (1 – 0,9944)
onde:
Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma Concentrador no
respectivo mês
0,9944 equivale ao SLA de 99,44%
Conexões Dedicadas:
Tpermparada_con_ded = Ttotal_disp_con_ded x (1 – 0,991)
onde:
Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão dedicada
no respectivo mês
0,991 equivale ao SLA de 99,1%
22.5.2.
Em caso de não cumprimento do SLA (acordo de nível de serviço)
contratado, a CONTRATADA se obrigará a conceder um desconto na parcela
subsequente (do mês seguinte) de pagamento mensal, observando a seguinte regra:
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Concentrador:
Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_TRE_AL / Ttotal_disp_con_TRE) x
(2 x ( PNF – Tpermparada_con_TRE))
onde:
Vmen_con_TRE_AL = Valor mensal pago pela Concentrador
Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma Concentrador no
respectivo mês
 PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em minutos
Tpermparada_con_TRE = tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado

Conexões Dedicadas:
Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL / Ttotal_disp_con_ded) x
(2 x ( PNF – Tpermparada_con_ded))
onde:
Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL = Valor mensal pago pela respectiva conexão dedicada
Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão dedicada
no respectivo mês
 PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em minutos
Tpermparada_con_ded = tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado
Ou seja, o desconto na parcela subsequente será proporcional a 2 (duas) vezes ao
somatório dos PNF, descontado o tempo de parada permitido de acordo com o SLA
contratado.
Obs. 1: o PNF – Período de não funcionamento da conexão é o tempo decorrido
entre a “abertura de chamado técnico” e a solução do problema, atestada pela equipe
técnica da Justiça Eleitoral.
Obs. 2: serão excluídas dos cálculos de PNF as paradas programadas pela equipe
técnica da Justiça Eleitoral em conjunto com a CONTRATADA.
22.6. Para que seja efetuado o pagamento, a CONTRATADA deverá:
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a) Apresentar nota fiscal dos serviços prestados;
b) Comprovar sua regularidade, assim como a da executora do objeto, perante a
Seguridade Social (Certidão Negativa de Débito – CND), o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS – CRF) e a Fazenda Federal (Certidão
de Quitação de Tributos e Contribuições Federais e Certidão de Quitação da Dívida Ativa
da União fornecida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional);
c) Comprovar quitação dos impostos, taxas e demais encargos que incidam sobre os
pagamentos resultantes da contratação.
22.7. O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta e nota de
empenho.
22.7.1. Eventual mudança do CNPJ do estabelecimento da CONTRATADA
(matriz/filial) encarregada da execução do contrato, entre aqueles constantes dos
documentos de habilitação, terá de ser solicitada formal e justificadamente, com
antecedência mínima de 8 dias úteis, da data prevista para o pagamento da nota
fiscal, não se aceitando pedido de substituição de CNPJ após o dia 30 de novembro de
cada ano.
22.8.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

22.9.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

22.10.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
22.11.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
22.12.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

22.13.
Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12 (doze) meses da
contratação. Somente após esse período, em caso de prorrogação da vigência contratual,
os serviços poderão ser reajustados mediante negociação entre as partes, momento no
qual será apreciada a possibilidade da aplicação do índice setorial IST ou outro divulgado
pela ANATEL, no período entre o mês básico de apresentação da proposta e o mês anterior
ao reajuste, compreendendo sempre o período de 12 meses, de acordo com a seguinte
fórmula:
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PR=IMR X PA, onde:
IMM
Onde:
PR= Preço Reajustado
IMR= Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste
IMM = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da proposta
PA= Preço anteriormente praticado
22.14.
A Administração antes de conceder o reajuste poderá exigir que a licitante
contratada apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de seus custos
ocorrida no período do reajuste proposto.
23 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
23.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, alocados
no Programa de Trabalho - PTRES nº 084621 (Julgamento de causas e gestão
administrativas) - Natureza da Despesa nº 339040 (Serviços de Tecnologia da Informação e
Comunicação).
23.2. As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das dotações
orçamentárias respectivas.
24 – DO LOCAL DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
24.1.
A listagem incluindo todos os locais de instalação e seus respectivos perfis, está
disponibilizada no Anexo I-A deste edital.
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
25.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular, no
todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da
legislação vigente.
25.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
25.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

das

25.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia
útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
25.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no
TRE/AL.
25.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
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jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
25.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da
segurança do futuro contrato.
25.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado
neste edital.
25.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Farol,
Maceió – AL, CEP: 57051-090.
25.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive
para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao
certame.
25.11.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

25.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02, do
Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei 8.666/93.
25.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 25.9, no caso de ser retirado em
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.
25.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A – Especificações do objeto;
ANEXO I-B - Lista dos Locais de Instalação;
ANEXO I-C – Planilha de Preços Máximos;
ANEXO I-D – Planilha de Composição de Preços;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta de Contrato.
25.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não
puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

01. Objeto

Contratação de serviços de telecomunicações para prover a
comunicação de dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça
Eleitoral, localizados em todo o estado de Alagoas, incluindo:
fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos
necessários para o funcionamento correto destes enlaces, e serviço
de implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces,
conforme especificações.

02. Quantidade

Item único

Há a necessidade de se buscar o detalhamento e atendê03. Resumo da Especificação do lo (Item DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)).
Objeto

04. Valor Estimado

05. Justificativa

R$ 990.221,67 (novecentos e noventa mil duzentos e vinte e um
reais e sessenta e sete centavos).
A solução pretendida diz respeito à prestação do serviço desta
Justiça Especializada, leva em conta critérios com respeito à alta
disponibilidade que serão descritos no Projeto Básico, na forma de
SLA ou NMS - Nível Mínimo de Serviço, bem assim tempos de
solução.
Justifica-se o uso de meio de comunicação com alta resiliência
dado o grau de dependência da disponibilidade de serviços de TI,
notadamente em momentos eleitorais, mas não restrito a estes.

06. Prazo de Entrega

Nos moldes da especificação

07. Adjudicação

Por lote (lote único)

10. Unidade Fiscalizadora

Serviços de Comunicaçao de dados
Codigo de classificaçao da fonte de recurso: 3390.39.58.
Cartório Eleitorais e unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas,
conforme Ordem de Fornecimento própria.
SEGI/COINF/STI

11. Unidade Gestora

SAD

08. Classificação Orçamentária
09. Local de Entrega

Vide
12. Sanções Administrativas

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º,
III, a)
Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11)
Vide

13. Prazo de Pagamento

14. Estratégia de Recebimento

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º,
III, a)
Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)
Vide
Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º,
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III, a)
Subitem Recebimento do Objeto:
15. Modalidade
Licitação

e

Tipo

de

Vide
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
Contratação de serviços de telecomunicações para prover a
comunicação de dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, os
Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o
estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento
dos insumos necessários para o funcionamento correto destes enlaces, e serviço de
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implantação, operação,
especificações.

manutenção

e

gerência

destes

enlaces,

conforme

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)
Contratação de serviços de telecomunicações para prover a
comunicação de dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, os
Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o
estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento
dos insumos necessários para o funcionamento correto destes enlaces, e serviço de
implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme
especificações.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )


Substituir a atual contratação o atual Contrato TRE/AL nº 40/2014 – Backbone
Secundário de comunicação de dados entre o prédio sede e os cartórios eleitorais e
escritórios remotos de todo o Estado.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)




Criação de infraestrutura de comunicação - Backbone Secundário
Encaminhar o acesso à rede da Justiça Eleitoral.
Garantir o nível de disponibilidade da infraestrutura de comunicação servida pelo
backbone secundário.

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)


Continuidade dos serviços dos cartórios eleitorais e escritórios remotos que
guardam dependência de conectividade.

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de TIC
quanto à necessidade proeminente de minimização de riscos de perda de dados e
inoperância de serviços e sistemas informatizados.
O alinhamento pode ser visto quanto ao:


Item dos desafios do PE para o período de 2016-2021:
o 8. Melhoria da infraestrutura e governança de tecnologia da informação
o Associado ao Indicador 19 e às iniciativas de Atualizar a infraestrutura de TI
nos cartórios eleitorais.

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de
Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da
Informação (STI) e os Estudos Preliminares 0488499 constantes do Processo SEI
nº 0011213-69.2018.6.02.8000 .
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)
A demanda prevista, vez que se trata de substituição de contratação,
reflete a necessidade da Administração expressa nos termos do Contrato TRE/AL nº
40/2014, com eventuais atualizações próprias do cenário tecnológico.
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2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser fornecidos
por diferentes empresas no mercado de TIC.
Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se vislumbra
alternativa, por se tratar de serviço de conexão de dados essencial.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)
O objeto possui características comuns e usuais encontrados no
mercado de TIC e trata-se de prestação de serviços de comunicação de dados,
consistindo de serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
Não haverá parcelamento.
Pagamento mensal após a prestação dos serviços.
Adjudicação será por item.
2.10 Vigência
Será, na forma dos normativos vigentes.
assinatura.

A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos
(Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)
A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do
tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento superior
contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento
de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por conta de possibilidade
de contingenciamento orçamentário indicamos a modalidade de registro de preços.
O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de bens e
serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta ou
indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta aquisição
por se tratar de bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo Pregão
Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento
de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por conta de possibilidade
de contingenciamento orçamentário indicamos a modalidade de registro de preços.
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O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de bens e
serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta ou
indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta aquisição
por se tratar de bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Como se trata de substituição de solução, não haverá necessidade de
adequação elétrica nem aquisição de estrutura de acomodação da solução que não
eventualmente por parte e custo da Contratada. Os serviços contratados utilizarão a
estrutura já existente, no que tange a este Regional.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)
ABNT NBR 16264:2016
Cabeamento estruturado residencial
ABNT NBR 16521:2016
Cabeamento estruturado industrial
ABNT NBR 16415:2015
Caminhos e espaços para cabeamento estruturado
ABNT NBR 14565:2012 Emenda 1:2013
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers
ABNT NBR 14565:2013
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers.
Normas e padrões ANATEL
2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)
1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e do(s) contrato(s) dela decorrentes,
por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;
3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente
termo, toda a documentação referente ao mesmo;
4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e
5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o cont
raditório e ampla defesa
6. Tudo sem prejuízo doutras decorrentes da Legislação, do Termo de Referência, do
Edital e do Contrato.
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2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)
As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.
1.
Fornecer o(s) serviço(s) conforme especificações, quantidades, prazos e de
mais condições estabelecidas no Edital, na
Ata
de Registro de Preços,
na Ordem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato - conforme o caso
concreto;
2.
Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou em inglês;
3.
Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme
períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos;
4.
Comunicar formal
e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com
a
Central
de Atendimento;
5.
Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pelo
representante da Administração, referentes a qualquer
problema detectado ou ao andamento das atividades;
6.
Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou
a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
7.
Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos,
caso necessários na forma do Termo de Referência, e pela execução dos
serviços, primando pela qualidade, desempenho, eficiência e produtividade na
execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento
será considerado infração passível de aplicação das penalidades previstas neste
Termo de Referência;
8.
Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico,
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

formal

9.
Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração
ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto,
respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações,
regras de negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa;
10.
Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obe
deçam rigorosamente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação
do
TRE/AL;
11.
Responsabilizarse pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias
para prestar a garantia on-site.
12. Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes
a qualquer problema detectado ou ao andamento dos serviços.
DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
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3.1 Descrição do Objeto
1 .OBJETIVO
1.1 .Contratação de serviços de telecomunicações para prover a comunicação de dados
entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, os Cartórios Eleitorais e escritórios
remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o estado de Alagoas, incluindo:
fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos necessários para o
funcionamento correto destes enlaces, e serviço de implantação, operação, manutenção e
gerência destes enlaces, conforme especificações contidas neste Termo de Referência.
Considera-se o “Backbone Secundário” de comunicação de dados o conjunto de enlaces
de comunicação de dados que compreende a conexão entre os Cartórios Eleitorais,
escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas e a rede da Justiça Eleitoral em
Alagoas.
A licitante contratada deverá prover os serviços de telecomunicações de dados entre os
Cartórios Eleitorais em Alagoas, escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas e o
Prédio Sede do TRE/AL, conforme explicitado no item 4 deste Termo de Referência.
As exigências e especificações destinadas aos cartórios eleitorais, para fins de facilitação
de leitura, são automaticamente aplicáveis aos escritórios remotos da Justiça Eleitoral em
Alagoas, nos demais itens do presente Termo de Referência.
A listagem incluindo todos os locais de instalação e seus respectivos perfis, está
disponibilizada no Anexo I.
O Contrato gerado terá validade de 30 (trinta) meses, prorrogável de acordo com a
legislação vigente e a critério da Administração do Tribunal.
Fornecimento de todos os serviços solicitados neste Termo de Referência para
comunicação entre os Cartórios Eleitorais e o TRE/AL, localizados no Estado de Alagoas.
A estimativa do volume de serviços a serem contratados durante o prazo de validade e
todas as demais condições de prestação dos serviços indicados estão contidas neste
Termo de Referência.
A prestação dos serviços descritos deverá ser considerada em um contrato com vigência
de 30 (trinta) meses, podendo ser prorrogado nos termos da Lei, considerando o bom
andamento da execução dos serviços contratados.
O fornecimento dos serviços pode ser atendido por empresas licitantes individualmente,
ou empresas licitantes associadas na forma de consórcio.
No caso de formação de consórcio, para atendimento aos requisitos deste Termo de
Referência, deve ser apresentada uma das empresas como “Líder” (Responsável) do
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consórcio, deve ser descrita, na proposta a ser apresentada, a responsabilidade de cada
uma das empresas consorciadas, e devem ser observadas todas as demais regras e
restrições constantes da Lei 8.666/93 (Artigo 33). A empresa “Líder” do consórcio deverá
responder ao contratante diretamente por todos os serviços que venham a ser
contratados.
A empresa “Líder” não pode deixar o consórcio, sob pena de encerramento do contrato.
Caso qualquer uma das demais empresas integrantes do consórcio deixe o consórcio, os
trabalhos executados por esta empresa devem ser executados pelas demais empresas
integrantes do consórcio, sem prejuízo do andamento dos serviços. Toda a documentação
apresentada pela empresa que eventualmente deixar o consórcio deverá ser apresentada
pelas demais que se responsabilizarem pela execução do serviço atribuído a esta
empresa, de forma a comprovar o atendimento aos requisitos do edital.
Em hipótese alguma haverá fracionamento de pagamento dos serviços prestados para as
empresas consorciadas. Desta forma, o pagamento será realizado de forma integral à
empresa Líder do Consórcio.
No caso de licitantes concorrendo individualmente, é obrigatória a apresentação de:
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro do estado de Alagoas, ou
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro da Região I do Plano Geral de Outorgas da ANATEL, ou
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
em nível nacional.
O Backbone Secundário especificado neste Termo de Referência deverá substituir o
backbone atual de ligação entre os Cartórios Eleitorais e o Prédio Sede do TRE/AL,
implementado por meio do Contrato TRE/AL nº 51/2009 e substituído oportunamente pelo
Contrato TRE/AL nº 40/2014. À medida que os enlaces forem ativados no Backbone
Secundário especificado neste Termo de Referência, os enlaces integrantes do Contrato
TRE/AL nº 40/2014 serão desativados, garantindo o funcionamento contínuo das conexões
entre os Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e o Prédio Sede do TRE/AL.
2 .REQUISITOS GERAIS OBRIGATÓRIOS DO BACKBONE SECUNDÁRIO DE COMUNICAÇÃO DE
DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL DE ALAGOAS
O Backbone Secundário de comunicação de dados da Justiça Eleitoral de Alagoas é
formado por enlaces de comunicação entre Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e o
Prédio Sede do TRE/AL.
Os requisitos gerais aqui apresentados devem ser observados para o Backbone
Secundário, e que devem ser atendidos obrigatoriamente por todas as licitantes nas
propostas a serem apresentadas;
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Permitir a comunicação entre Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e prédio Sede do
TRE/AL fornecendo os seguintes tipos de conexão em cada Cartório Eleitoral:
Conexão dedicada: modalidade de conexão que fica ativa 24 horas/dia, 7 dias/semana,
garantindo que o Cartório Eleitoral fique conectado com o TRE/AL todo o tempo, ou seja,
não há procedimento de desconexão;
Fornecer para o prédio sede do TRE/AL, no mínimo, um enlace para
recebimento/transmissão dos dados de/para os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos,
denominado “Concentrador”. Por meio do qual deverão ser encaminhados os dados
de/para as conexões dedicadas dos Cartórios Eleitorais e escritórios remotos;
Fornecer os meios de comunicação necessários para implementar a conexão entre os
Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e o TRE/AL, conforme especificado neste Termo de
Referência;
Executar todos os serviços de instalação, comissionamento, integração, testes de
funcionamento e operação de todos os enlaces em atendimento ao especificado neste
Termo de Referência. O horário para execução destes serviços deve ser acordado entre o
contratante e a licitante contratada;
A passagem de fiação interna (ligação entre o quadro de “distribuição geral” – DG e a sala
que acomoda os equipamentos) no caso do TRE é de responsabilidade da respectiva
licitante contratada, que deve utilizar a infraestrutura de cabeamento disponível no Prédio
Sede do TRE/AL (calhas, dutos, eletrocalhas);
A passagem de fiação interna nos Cartórios Eleitorais, sempre que necessário, é de
responsabilidade da contratada;
Executar todos os serviços de operação dos enlaces fornecidos em atendimento ao
especificado neste Termo de Referência;
Fornecer para todos os enlaces de comunicação os insumos necessários para seu
funcionamento correto, conforme especificação detalhada de cada enlace;
Executar os serviços de manutenção de todos os enlaces fornecidos de acordo com o
especificado neste Termo de Referência;
Executar os serviços de manutenção de todos os produtos fornecidos para o correto
funcionamento dos enlaces, de acordo com o especificado neste Termo de Referência;
Atender a todos os requisitos de fornecimento de serviços especificados considerando que
o Backbone Secundário de comunicação de dados da Justiça Eleitoral em Alagoas vai ser
implantado:
Nos Cartórios Eleitorais e escritórios remotos, com abrangência em todos municípios do
estado de Alagoas;
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No prédio sede do TRE/AL.
3 .REQUISITOS OPERACIONAIS DO BACKBONE SECUNDÁRIO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
DA JUSTIÇA ELEITORAL EM ALAGOAS
O Backbone Secundário de comunicação de dados da Justiça Eleitoral em Alagoas deve
atender aos seguintes requisitos de operação inicial:
Implementação do Backbone Secundário considerando os perfis de Concentrador e
conexões dedicadas dos Cartórios Eleitorais e escritórios remotos, conforme planilhas
constantes deste Termo de Referência;
Implementação das conexões dedicadas entre Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e o
TRE/AL inicialmente nas seguintes condições:
Possibilidade de transportar, diferenciar e marcar as seguintes classes de serviço:
Tempo real – videoconferência;
Tempo real – voz sobre IP, dados de aplicações prioritárias e dados não prioritários
(implementação de CoS – Class of Service e Qos – Quality of Service);
Entrega dos enlaces que compõem as conexões dedicadas devidamente interconectados
e interoperando com a rede local do TRE/AL;
Permitir chamadas originadas de linhas telefônicas convencionais ou celulares, de acordo
com a determinação do TRE/AL (o uso de chamadas via celular pode ser autorizado ou não
em determinados períodos);
Funcionamento de todos os equipamentos e acessórios instalados nos Cartórios Eleitorais,
escritórios remotos e no Prédio Sede do TRE/AL sem a necessidade de operadores locais;
Garantia de que o circuito Concentrador tenham SLA (Service Level Agreement) ou NMS
(Nível Mínimo de Serviço) estabelecido de 99,4% de disponibilidade mínima, a ser medida
mensalmente. Todos os produtos e serviços fornecidos para implementação deste circuito
devem ter qualidade e disponibilidade que não comprometam este índice;
Garantia de que todos os canais de comunicação do tipo conexão dedicada nos Cartórios
Eleitorais tenham SLA (Service Level Agreement) ou NMS (Nível Mínimo de Serviço)
estabelecido de 99,1% de disponibilidade mínima, a ser medida mensalmente. Todos os
produtos e serviços fornecidos para implementação das “conexões dedicadas” nos
Cartórios Eleitorais devem ter qualidade e disponibilidade que não comprometam este
índice.
Todos os endereços de instalação listados no "Anexo I-B" deverão ter total viabilidade
técnica, para as respectivas velocidades especificadas;
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Em caso de mudança de endereço de qualquer dos sites integrantes do Backbone
Secundário (Cartórios Eleitorais ou Prédio Sede do TRE/AL), um novo enlace será solicitado
para o novo endereço. Os enlaces instalados nos locais atuais serão desativados assim
que o(s) enlace(s) for(em) instalado no novo local (instalação de novo circuito com efeito
de alteração de endereço).

4 .ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E PRODUTOS DE RESPONSABILIDADE DA LICITANTE
CONTRATADA
Os serviços e produtos especificados têm por objetivo constituir a rede de comunicação de
dados entre Cartórios Eleitorais e o Prédio Sede do TRE/AL, denominada Backbone
Secundário, conforme a topologia mostrada na Figura 1.
Figura 1: Topologia do Backbone Secundário

Meios de comunicação (Enlaces de Comunicação)
Características da nuvem WAN que compõe o Backbone Secundário
Entende-se por nuvem WAN que compõe o “Backbone Secundário” o meio compreendido
desde o POP (Point of Presence) de entrada/saída dos dados até o POP de saída/entrada
dos dados, aos quais estão conectados os Roteadores CPE (Customer Premisse
Equipment) colocados à disposição nos sites da Justiça Eleitoral em Alagoas (TRE e
Cartórios Eleitorais), conforme ilustra a Figura 2.
Figura 2: Nuvem WAN que compõe o Backbone Secundário
A comutação de dados na nuvem WAN que compõe o Backbone Secundário deve atender
aos seguintes requisitos obrigatoriamente:
Garantir o roteamento das conexões dedicadas dos Cartórios Eleitorais para a
Concentrador utilizando protocolo MPLS – Multiprotocol Label Switching;
Operar em conformidade com, no mínimo, as seguintes RFCs:
RFC 2474: “Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the IPv4 and IPv6
Headers”;
RFC 2475: “An Architecture for Differentiated Services”;
RFC 2597: “Assured Forwarding PHB Group”;
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RFC 2598: “An Expedited Forwarding PHB”;
RFC 2983: “Differentiated Services and Tunnels”;
RFC 3031: “Multiprotocol Label Switching Architecture”;
RFC 3032: “MPLS Label Stack Encoding”;
RFC 3270: “Multi-Protocol Label Switching (MPLS) Support of Differentiated Services”;
Possuir dimensionamento correto para garantir a transmissão de dados de acordo com as
velocidades definidas nas conexões dedicadas e Concentrador, solicitadas.
Características do Acesso Concentrador (Prédio Sede do TRE/AL)
O Concentrador é constituído pelo(s) enlace(s) de comunicação instalado(s) no TRE/AL,
para recebimento/transmissão de dados de/para os Cartórios Eleitorais, e sua implantação
deve atender as seguintes exigências:
Utilizar no mínimo 1 (um) Circuito Concentrador (enlace para acesso a nuvem WAN que
compõe o Backbone Secundário, utilizado para comunicação com os Cartórios Eleitorais);
O uso de “trunking”, ou seja, o uso de mais de um enlace para compor a conexão é
permitido. As condições de “trunking” estão descritas na Tabela 1 – Perfis do(s) Circuito(s)
Concentrador(e)s;
Ao utilizar o recurso de “trunking” a licitante contratada deve observar que o Circuito
Concentrador estará ativo corretamente caso todos os enlaces que compõem o “trunking”
estejam funcionando corretamente, ou seja, a falha em um dos enlaces que compõe o
“trunking” significa que o Concentrador não estará ativo corretamente, implicando em
abertura de chamado de manutenção e contagem de tempo para SLA;
Permitir no enlace Concentrador a classificação e marcação de diferentes níveis de tráfego
(CoS e QoS), sendo implementadas as seguintes classes de serviço:
Tempo Real Voz: aplicações sensíveis ao retardo (delay) e variações de retardo da rede
(jitter), que exigem priorização de pacotes e reserva de banda;
Tempo Real Vídeo: aplicações sensíveis ao retardo (delay) e variações de retardo da rede
(jitter), que exigem priorização de pacotes e reserva de banda;
Dados Prioritários: aplicações interativas para o negócio, que exigem entrega garantida e
tratamento prioritário. Aplicações de gerência estão alocadas nesta classe;
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Dados Não Prioritários: aplicações com mensagens de tamanho muito variado e não
imprescindíveis para o atendimento imediato aos clientes. Embora possam representar
conteúdo muito importante e relacionado com o negócio, essas aplicações podem esperar
por disponibilidade de recursos na rede, em horários com menor volume de transações de
negócio, para serem efetuadas;
Efetuar a classificação do tráfego de acordo com as determinações da equipe técnica
designada pelo TRE/AL;
A classificação na configuração inicial deverá ser entregue para a licitante contratada no
prazo definido no Cronograma de Eventos, constante deste Termo de Referência;
A classificação pode ser alterada, com aviso prévio da equipe técnica do TRE/AL, sendo
que o pedido deve ser gerado com pelo menos 15 dias de antecedência da data solicitada
para implementação;
Fornecer o circuito Concentrador por meio de enlaces logicamente independentes e
isolados do ambiente público da Internet. Esta garantia deve ser implementada fim-a-fim
na conexão com os Cartórios Eleitorais;
A equipe técnica do TRE/AL deverá definir o “range” de endereçamento IP LAN a ser
utilizado no ambiente de rede local do TRE (ver Figura 3). O endereçamento IP LAN a ser
utilizado é privado (10.17.X.X). O detalhamento destes endereçamentos será
encaminhado para a licitante contratada dentro do prazo estabelecido no Cronograma de
Eventos, constante deste Termo de Referência;
O endereçamento IP WAN a ser utilizado pela(s) licitante(s) contratada(s) no
Concentrador (ver Figura 3) deve ser restrito da respectiva operadora, ou seja, IP não
divulgado e nem utilizado pelo público Internet. Entende-se por endereçamento IP WAN os
endereços IP da conexão entre o POP da contratada e o Roteador CPE instalado no TRE;
Figura 3: Localização dos IP LAN e IP WAN para Concentrador
Não possuir nenhum tipo de restrição de uso, operando 24 horas por dia, 7 dias por
semana, sem limite de quantidade de dados trafegados, nem restrição de tipo de dados
trafegados, porta lógica ou serviço, devendo ser considerada a banda disponível em cada
acesso;
Permitir que o TRE/AL se comunique com os respectivos Cartórios Eleitorais e escritórios
remotos com a velocidade definida no enlace (ou conjunto de enlaces em caso de
“trunking” no Concentrador), independentemente do volume de tráfego no Backbone
Secundário;
Fornecer o Concentrador obrigatoriamente terrestre, exclusivamente implementadas por
meio de fibra óptica;
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Não há restrição quanto ao protocolo de comunicação utilizado na “última milha”, desde
que garantidas todas as funcionalidades exigidas para o Concentrador. Excetua-se o uso
de tecnologias baseadas em Wi-Fi 802.11a/b/g/n e variantes, ou ainda utilização de
frequência de uso público sem licenciamento prévio (900MHz, 2.4GHz, 5.8GHz, etc.), que
não será permitido;
Insumos para o Circuito Concentrador
Os seguintes insumos, de propriedade da licitante contratada, devem ser fornecidos em
comodato para permitir o funcionamento do Concentrador:
Cabos e adaptadores:
Cabo de conexão do Roteador CPE com modem ou outro equipamento utilizado para
acesso ao Backbone Secundário;
Cabos de energia elétrica para todos os equipamentos fornecidos;
Adaptadores ópticos para conexões implementadas por meio de fibra óptica;
Modem: deve ser fornecido modem ou outro equipamento para permitir a conexão do
Roteador CPE ao ambiente WAN (Backbone Secundário). Este equipamento deve operar
em 110/220V;
Roteadores CPE (Customer Premise Equipment) ou equipamento equivalente: fornecer
Roteador CPE para realizar a interface entre o ambiente de rede local (LAN) dos TRE e o
Backbone Secundário, atendendo no mínimo as seguintes exigências:
Serem dimensionados para que tenham capacidade de encaminhamento de pacotes IP,
em pacotes por segundo, compatíveis com as velocidades dos enlaces conectados,
limitado o uso de memória a 70% do total disponível quando da carga máxima da CPU;
Caso seja identificado, durante a execução do contrato, um roteador com uso máximo de
CPU e memória acima dos limites estabelecidos, o mesmo deverá ser substituído ou
atualizado, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados;
Possuírem todas as facilidades de gerenciamento que permitam o fornecimento adequado
de todos os serviços especificados, destacando:
Gerenciamento SNMP compatível com as versões v2c e v3;
Protocolo SNMP habilitado, com acesso de leitura por parte do TRE;
Configuração de “traps” por parte da licitante contratada, a pedido do TRE, para
monitoração de eventos específicos. Caso necessária, esta configuração será solicitada
com pelo menos 15 dias de antecedência da data real de monitoração;
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Suporte a MIB-II e RMON;
Suporte a classificação de tráfego;
Suporte a tunelamento VPN com IPSec com no mínimo os algoritmos de 168-bit 3DES,
128-bit AES e 256-bit AES para conexões VPN com IPSEC. Deve possuir hardware dedicado
para aceleração de criptografia (devem ser suportados pelo menos os algoritmos 3DES e
AES em hardware);
Permitirem acesso à leitura de configuração por parte do TRE, através de “usuário” e
“senha” específicos;
As senhas fornecidas para o TRE/AL não devem possibilitar o acesso a qualquer
informação confidencial sobre o backbone da licitante contratada, e não devem
possibilitar qualquer ação ou leitura que prejudique a segurança do Backbone Secundário;
Serem mantidos com a hora ajustada com o ON (Observatório Nacional), e sincronizados
através do protocolo NTP (Network Time Protocol) – RFC 1305 ou protocolo SNTP (Simple
Network Time Protocol) versão 4 – RFC2030;
Interfaces:
LAN: Mínimo de 01 (uma) interface 100/1000BaseT para interconexão com o ambiente de
rede local do TRE;
WAN: Número suficiente de interfaces para conexão com os enlaces WAN fornecidos;
Operar em 110/220V;
Ter servidor de NTP habilitado, de forma a ser utilizável por equipamentos de endereço IP
interno do TRE/Cartórios Eleitorais, sincronizado com a hora oficial do Brasil, respeitado o
horário regional para momentos como os de horário de verão.
Rack: Os equipamentos deverão ser instalados em rack padrão de 19” de propriedade do
TRE/AL.
Ao término do contrato, os insumos fornecidos em comodato deverão ser entregues à
licitante contratada no estado em que estiverem, ressalvando-se o disposto no item 4.5.1
letra “e”.
Perfis de Circuito Concentrador
A Tabela 1 mostra os perfis que devem ser considerados para o Concentrador:
Tabela 1: Perfis da conexão TRE
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PERFIL

Velocidade efetiva

1

50 Mbps

2

75 Mbps

3

100 Mbps

4

120 Mbps

5

150 Mbps

6

200 Mbps

Acordo de Nível de Serviço (Service Level Agreement – SLA) para o Concentrador
O Concentrador do Backbone Secundário deve ter SLA (Service Level Agreement) ou NMS
(Nível Mínimo de Serviço) estabelecido de 99,44% de disponibilidade mínima, a ser
medida mensalmente. Todos os produtos e serviços fornecidos para o Concentrador deve
ter qualidade e disponibilidade que não comprometam este índice;
Dimensionamento do Concentrador
Dimensionar o Concentrador considerando a velocidade total igual a no mínimo 75% do
somatório das velocidades das conexões dos Cartórios Eleitorais de Alagoas ou o mínimo
de velocidade de Perfil.
Características das Conexões Dedicadas nos Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos
São consideradas conexões dedicadas aquelas em que o canal de comunicação entre o
Cartório Eleitoral/Escritórios Remotos e seu respectivo TRE fica disponível 24 horas/dia,
sem necessidade de procedimentos de conexão e desconexão a cada acesso do Cartório
Eleitoral/Escritório Remoto ao TRE.
As seguintes especificações e necessidades devem ser observadas obrigatoriamente para
todas as conexões dedicadas:
Utilizar em cada Cartório Eleitoral/Escritório Remoto no mínimo 01 (uma) conexão
dedicada (enlace para acesso ao Backbone Secundário, utilizado para comunicação com o
TRE);
Fornecer as conexões dedicadas por meio de enlaces logicamente independentes e
isolados do ambiente público da Internet. Esta garantia deve ser implementada fim-a-fim
na conexão com o TRE;
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A equipe técnica do TRE/AL deverá definir o “range” de endereçamento IP LAN a ser
utilizado no ambiente de rede local de cada Cartório Eleitoral (ver Figura 3). O
endereçamento IP LAN a ser utilizado é privado (172.30.X.0/24; com IP de LAN do
roteador: 172.30.XX.254). O detalhamento destes endereçamentos será encaminhado
para a licitante contratada dentro do prazo estabelecido no Cronograma de Eventos
constante deste Termo de Referência;
O endereçamento IP WAN a ser utilizado pela(s) licitante(s) contratada(s) nas “conexões
dedicadas” (ver Figura 3) deve ser restrito da respectiva operadora, ou seja, IP não
divulgado e nem acessível pela Internet. Entende-se por endereçamento IP WAN os
endereços IP da conexão entre o POP da Licitante contratada e o Roteador CPE instalado
no Cartório Eleitoral;
Figura 3: Localização dos IP LAN e IP WAN para conexões dedicadas
Garantir que todas as conexões dedicadas sejam multiplexadas na nuvem WAN do
Backbone Secundário e roteadas para o Concentrador. Esta multiplexação deve ser
garantida mesmo nos casos em que as conexões dedicadas sejam implementadas com
diferentes tecnologias;
No caso de uso de “trunking” para compor o enlace Concentrador, balancear o tráfego
gerado pelas conexões dedicadas dividindo este tráfego pelos enlaces que compõe a
Concentrador;
Fornecer comunicação via conexão dedicada entre os Cartórios Eleitorais/Escritórios
Remotos somente por meio de roteamento feito pelo TRE/AL (o TRE/AL é o centro do
Backbone Secundário);
O “default gateway” dos roteadores dos Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos deve ser
o Roteador CPE do Prédio Sede do TRE/AL;
Não possuir nenhum tipo de restrição de uso, operando 24 horas por dia, 7 dias por
semana, sem limite de quantidade de dados trafegados, nem restrição de tipo de dados
trafegados, porta lógica ou serviço;
Permitir que os Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos se comuniquem com o Prédio Sede
do TRE/AL com a velocidade definida na conexão dedicada que chega ao respectivo
Cartório Eleitoral/Escritório Remoto, independentemente do volume de tráfego na nuvem
WAN que compõe o Backbone Secundário (100% de banda disponível na conexão
dedicada);
Fornecer as conexões dedicadas obrigatoriamente terrestres, implementadas por meio de
pares metálicos, fibra óptica ou rádio digital com frequência de uso restrito e licenciada
junto à Anatel;
são permitidos acessos de “última milha” implementados por meio de satélite;
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Não há restrição quanto ao protocolo de comunicação utilizado na “última milha”, desde
que garantidas todas as funcionalidades exigidas para a conexão dedicada. Excetua-se,
para o caso de comunicação sem fio, o uso de equipamentos baseados em tecnologia WiFi 802.11a/b/g/n e variantes, bem como a utilização de frequência “aberta”, que não
necessite de licenciamento/registro junto à Anatel (Por exemplo, 900MHz, 2.4GHz, e
5.8GHz).
Insumos para conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos
Os seguintes insumos, de propriedade da licitante contratada, devem ser fornecidos em
comodato
para
o
funcionamento
das
conexões
dedicadas
nos
Cartórios
Eleitorais/Escritórios Remotos:
Cabos e adaptadores:
Cabo de conexão do Roteador CPE, ou equipamento equivalente, do Cartório Eleitoral com
modem ou outro equipamento utilizado para acesso ao Backbone Secundário;
Cabos de energia elétrica para todos os equipamentos fornecidos;
Adaptadores ópticos para conexões implementadas por meio de fibra óptica;
Modem para acesso WAN: Deve ser fornecido modem (convencional, óptico, rádio digital,
etc) ou outro equipamento para permitir a conexão do Roteador CPE do Cartório Eleitoral
ao ambiente WAN (Backbone Secundário), sem que isso implique acréscimo nos preços
contratados. Este equipamento deve operar em 110/220V;
Roteadores CPE (Customer Premise Equipment): Fornecer Roteador CPE para realizar a
interface entre o ambiente de rede local (LAN) de cada Cartório Eleitoral e o Backbone
Secundário, atendendo no mínimo as seguintes exigências:
Ser dimensionado para que tenha capacidade de encaminhamento de pacotes IP, em
pacotes por segundo, compatíveis com as velocidades dos enlaces conectados, limitado o
uso de memória a 70% do total disponível quando da carga máxima da CPU;
Caso seja identificado, durante a execução do contrato, um roteador com uso máximo de
CPU e memória acima dos limites estabelecidos, o mesmo deverá ser substituído ou
atualizado, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados;
Possuir todas as facilidades de gerenciamento e segurança que permitam o fornecimento
adequado de todos os serviços especificados, destacando:
Gerenciamento SNMP compatível com as versões v2c e v3;
Protocolo SNMP habilitado, com acesso de leitura por parte do TRE;
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Permissão para a configuração de “traps” por parte da licitante contratada, a pedido do
TRE, para monitoração de eventos específicos. Caso necessária, esta configuração será
solicitada com pelo menos 15 dias de antecedência da data real de monitoração;
Suporte a MIB-II e RMON;
Suporte a classificação de tráfego;
Suporte a tunelamento VPN com IPSec com no mínimo os algoritmos de 168-bit 3DES,
128-bit AES e 256-bit AES para conexões VPN com IPSEC. Deve possuir hardware dedicado
para aceleração de criptografia (devem ser suportados pelo menos os algoritmos 3DES e
AES em hardware);
Permitir acesso à leitura de configuração pelo TRE/AL, através de “usuário” e “senha”
específicos;
As senhas fornecidas para o TRE/AL não devem possibilitar o acesso a qualquer
informação confidencial sobre o backbone da licitante contratada, e não devem
possibilitar qualquer ação ou leitura que prejudique a segurança do Backbone Secundário;
Ser mantido com a hora ajustada com o ON (Observatório Nacional), e sincronizados
através do protocolo NTP (Network Time Protocol) – RFC 1305 ou protocolo SNTP (Simple
Network Time Protocol) versão 4 – RFC2030;
Interfaces:
LAN: Mínimo de 01 (uma) interface FastEthernet ou superior, para interconexão com o
ambiente de rede local do respectivo Cartório Eleitoral;
WAN: Mínimo de 01 (uma) interface para conexão com o enlace WAN fornecido (acesso ao
Backbone Secundário).
Operar em 110/220V;
Ter servidor de NTP habilitado, de forma a ser utilizável por equipamentos de endereço IP
interno do TRE/Cartórios Eleitorais, sincronizado com a hora oficial do Brasil, respeitado o
horário regional para momentos como os de horário de verão.

Ao término do contrato os insumos fornecidos em comodato deverão ser entregues à
licitante contratada no estado em que estiverem, ressalvando-se o disposto no item 4.5.1
letra “e”.
Perfis das conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais e Escritórios Remotos
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A Tabela a seguir mostra os perfis que devem ser considerados para as conexões
dedicadas:
Tabela 2: Perfis das conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais e Escritórios Remotos
PERFIL Local de instalação

Velocidadeefetiva “Trunking”

1

Todo o estado

2 Mbps

não permitido

2

Todo o estado

4 Mbps

2 x 2 Mbps

3

Somente
Arapiraca

Capital

e

6 Mbps

3 x 2 Mbps

4

Somente
Arapiraca

Capital

e

8 Mbps

4 x 2 Mbps

5

Somente
Arapiraca

Capital

e

6

Somente Capital

não permitido
10 Mbps

(obrigatório uso de fibra óptica ou
rádio digital)
não permitido

20 Mbps

(obrigatório uso de fibra óptica ou
rádio digital)

Os perfis de 1 a 3 poderão ser instalados em qualquer Cartório Eleitoral do estado de
Alagoas, enquanto os perfis de 4 e 5 estarão disponíveis apenas para a capital do estado –
Maceió e a cidade de Arapiraca. O perfil 6 somente estará disponível para a capital.
Acordo de Nível de Serviço (Service Level Agreement – SLA) para Conexões Dedicadas nos
Cartórios Eleitorais
SLA (Service Level Agreement) ou NMS (Nível Mínimo de Serviço) estabelecido de 99,1%
de disponibilidade mensal mínima por acesso, a ser medida mensalmente. Todos os
produtos e serviços fornecidos para implementação das conexões dedicadas devem ter
qualidade e disponibilidade que não comprometam este índice.
Serviço de implantação/instalação do Backbone Secundário
Passagem de cabeamento interno para o Enlace Concentrador
Os seguintes serviços são necessários na passagem de cabeamento interno para o
“Concentrador”:
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Providenciar a passagem dos cabos do Concentrador até o ambiente computacional
central (Sala de Servidores), utilizando para isto a infraestrutura de calhas, eletrocalhas e
dutos disponíveis;
Deverá ser realizada a vistoria obrigatória do local de instalação do circuito Concentrador;
Fornecer todos os cabos e conectores necessários para ligar o cabeamento do ambiente
externo até o ambiente computacional (definido para chegada do enlace);
Conectar os equipamentos fornecidos pela licitante contratada à rede de energia elétrica
disponibilizada. As tomadas são fornecidas pelo TRE/AL;
Planejar o horário de trabalho de instalação do Concentrador conjuntamente com a equipe
técnica do TRE/AL, de maneira a interferir o mínimo possível nos trabalhos normais;
Guardar as ferramentas e equipamentos auxiliares de instalação de responsabilidade da
licitante contratada nas interrupções de serviço;
Recompor obras civis e pintura eventualmente afetadas quando da passagem dos cabos,
mantendo o padrão local, excetuando-se os casos em que estas ocorrências sejam
consequência de adaptações necessárias para passagem dos cabos, adaptações estas
decididas em comum acordo entre licitante contratada e contratante.

Comissionamento, integração e testes de aceitação do “Concentrador” e “conexões
dedicadas” do Backbone Secundário
Os seguintes serviços relacionados com o comissionamento, integração e testes para
aceitação do Concentrador e conexões dedicadas do Backbone Secundário são solicitados:
Realizar o comissionamento (ativação junto à plataforma de comunicação da licitante
contratada) de cada conexão, integrando cada uma ao Backbone Secundário;
Realizar testes de funcionamento do Concentrador e das conexões dedicadas do
Backbone Secundário, de acordo com o Plano de Testes de Aceitação fornecido pela
licitante contratada;
Garantir o funcionamento integrado de todos os produtos e serviços fornecidos (Cartórios
Eleitorais e TRE);
Realizar os Testes de Aceitação de acordo com o Plano de Testes de Aceitação, sempre
acompanhados pelos responsáveis técnicos do TRE/AL, e emitir os relatórios de testes em
duas vias, devidamente assinados pelos executores e pelo responsável em cada local (TRE
ou Cartório Eleitoral).
Uma cópia deve ser entregue para o responsável pelo Backbone Secundário no TRE, e
outra cópia deve ficar com a licitante contratada.
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Alteração de PERFIL do concentrador e conexões dedicadas
Os seguintes serviços relacionados com alteração de PERFIL (alteração de velocidade) do
Concentrador e conexões dedicadas são solicitados:
Realizar alteração de PERFIL do Concentrador e conexão dedicada em atendimento a
solicitação efetivada pela Justiça Eleitoral;
Entende-se por “alteração de PERFIL” a mudança de velocidade do respectivo enlace, sem
alteração de endereço ou local de instalação;
Efetuar as alterações necessárias para que a Concentrador e conexões dedicadas operem
no novo PERFIL solicitado;
Realizar testes de funcionamento de cada conexão após a alteração de PERFIL de acordo
com o Plano de Testes de Aceitação fornecido pela licitante contratada;
Realizar os Testes de Aceitação após a alteração do PERFIL, de acordo com o Plano de
Testes de Aceitação, sempre acompanhados pelos responsáveis técnicos do TRE/AL, e
emitir os relatórios de testes em duas vias, devidamente assinados pelos executores e
pelo responsável em cada local (TRE ou Cartório Eleitoral).
Uma cópia deve ser entregue para o responsável pelo Backbone Secundário no TRE/AL, e
outra cópia deve ficar com a licitante contratada.
Prazos
Prazo para implantação do Backbone Secundário
A implantação do Backbone Secundário é composta por uma série de atividades, a saber:
Entrega de documentos solicitados (Declaração sobre backbone da licitante contratada,
Plano de Gerenciamento do Contrato, plano Detalhado de Implantação do Backbone
Secundário, Planos de Testes de Aceitação);
Instalação do Concentrador, conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais e infraestrutura
para suportar as conexões;
Instalação do SGRS;
Testes de aceitação das conexões fornecidas e do SGRS;
Aceitação Global do Backbone Secundário;
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Realização do Período de Funcionamento Experimental – PFE;
Aceitação Final de todo o Backbone Secundário.
O Cronograma de Eventos descrito neste Termo de Referência indica todos os prazos para
estas atividades, e relaciona a execução de cada etapa aos pagamentos.
Prazos para serviços de instalação/alteração de velocidade de enlaces no decorrer do
contrato
Os seguintes prazos devem ser observados nos serviços de alteração de perfil de
conexões e instalação de novas conexões:
Prazo para Alteração de Perfil ou de endereço de Conexões:
Concentrador:
Data

Evento

DiaX

Solicitação formal de alteração de perfil/endereço do
Concentrador encaminhada pela Justiça Eleitoral para a
licitante contratada

X +30dias

Alteração do perfil/endereço efetivada (incluindo testes de
aceitação)

Obs.: no caso de mudança de endereço a conexão anterior deve ser desativada, tal logo o
novo endereço passe a estar operacional, não cabendo cobrança em duplicidade e sendo
de inteira responsabilidade da contratada proceder a desativação no endereço anterior.
Conexões Dedicadas:
Data

Evento

DiaY

Solicitação formal de alteração de perfil/endereço da conexão
dedicada encaminhada pela Justiça Eleitoral para a licitante
contratada

Y +30dias

Alteração do perfil/endereço efetivada (incluindo testes de
aceitação)

Obs.: no caso de mudança de endereço a conexão anterior deve ser desativada, tal logo o
novo endereço passe a estar operacional, não cabendo cobrança em duplicidade e sendo
de inteira responsabilidade da contratada proceder a desativação no endereço anterior.
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Prazo para Instalação de Conexões:
Concentrador:
Data

Evento

Dia Z

Solicitação
formal
encaminhada pela
contratada

Z + 30dias

Conclusão da instalação do
(incluindo testes de aceitação)

de
instalação
Justiça Eleitoral

de
Concentrador
para a licitante

Concentrador

efetivada

Conexões Dedicadas:
Data

Evento

DiaW

Solicitação
Formal
de
instalação
de conexão dedicada encaminhada pela Justiça Eleitoral para
a Licitante contratada

W +10dias

Informação da Licitante contratada sobre a viabilidade da
instalação, ou necessidade de “projeto especial”

Conclusão da instalação da conexão dedicada efetivada para
W +30dias os casos em que houve viabilidade técnica para execução do
serviço (incluindo testes de aceitação)
Conclusão da instalação da conexão dedicada efetivada para
W +60dias os casos em que houve necessidade de “projeto especial”
para execução do serviço (incluindo testes de aceitação)

Prazo de desinstalação de Conexões:
Concentrador:
Data

Evento

Dia K

Solicitação formal de desinstalação de Concentrador
encaminhada pela Justiça Eleitoral para a licitante contratada

K +05dias Desinstalação do Concentrador efetivada
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Conexões Dedicadas:
Data

Evento

Dia U

Solicitação formal de desinstalação de conexão dedicada
encaminhada pela Justiça Eleitoral para a licitante
contratada

U+ 02 dias Desinstalação da conexão dedicada efetivada

Serviço de Gerência de Rede e Serviços – SGRS para o Backbone Secundário
O Serviço de Gerência de Rede e Serviços – SGRS deve contemplar a gerência de rede e
serviços do Backbone Secundário. O SGRS deve atender, no mínimo, aos seguintes
requisitos:
Oferecer serviço de gerência de rede e serviços que contemplem as áreas funcionais:
Gerência de falhas;
Gerência de desempenho, com monitoração de desempenho, gerência de tráfego e
administração de tráfego;
Gerência de configuração, restrito ao ambiente fornecido pela licitante contratada;
Gerência de segurança, restrita ao ambiente fornecido pela licitante contratada;
Gerência de nível de serviço;
Permitir a visualização de informações “on-line” (em tempo real e de forma gráfica) da
rede (Backbone Secundário), possibilitando o acompanhamento e monitoração do estado
global do Backbone Secundário;
A licitante contratada será responsável por fornecer, dimensionar, instalar, configurar e
manter todos os equipamentos, sistemas e ferramentas necessárias para o provimento do
SGRS “on-line”;
A licitante contratada será responsável pela manutenção preventiva e corretiva, a
execução de testes, a atualização e o suporte técnico da infraestrutura de gerenciamento,
sem que isso implique acréscimos nos preços contratados;
O TRE-AL será responsável pelos equipamentos e conexões à Internet que possibilitem
acesso ao SGRS fornecido;
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Prover recursos para abertura, acompanhamento e encerramento de chamados técnicos;
Geração e emissão de relatórios gerenciais, programados para serem gerados
automaticamente ou sob demanda pelo contratante, que permitam o acompanhamento
da qualidade dos serviços, dos níveis de serviço contratados (SLA) e a validação das
faturas;
Abranger todos os Roteadores CPE (Prédio Sede do TRE/AL e Cartórios Eleitorais) e enlaces
fornecidos, independentemente da tecnologia adotada nestes itens;
Atuar de forma pró-ativa, antecipando-se aos problemas na rede e garantindo a qualidade
do serviço estabelecida no Acordo de Nível de Serviço (SLA), realizando abertura,
acompanhamento e fechamento de chamados técnicos (Trouble Tickets) relacionados com
indisponibilidade e desempenho nos serviços de rede, gerenciamento de rede e
segurança, operando em regime 24x7, todos os dias do ano;
Garantir que os dados do serviço de gerência de rede e serviços trafegarão pela classe de
dados prioritários;
Ser de propriedade e de responsabilidade da licitante contratada, podendo ser constituído
de um ou mais softwares, integrados ou não;
Ser escalável permitindo futuras ampliações nos elementos de rede a serem gerenciados;
Permitir a definição de perfis de usuários e a atribuição de regras de gerenciamento a
estes perfis e o uso de senhas para controle do acesso às informações;
As senhas fornecidas para a Justiça Eleitoral não devem possibilitar o acesso a qualquer
informação confidencial sobre o backbone da licitante contratada, e não devem
possibilitar qualquer ação ou leitura que prejudique a segurança do Backbone Secundário;
Permitir o acesso simultâneo de pelo menos 10 usuários do TRE/AL às suas
funcionalidades;
Prover a visualização das informações de gerenciamento através de um Portal de
Gerência acessado por meio de interface WEB;
O Portal de Gerência deverá ser acessado pelo TRE/AL por meio da Internet pública e
protocolo HTTPS com certificação digital (padrão X.509);
O TRE/AL deve ter acesso somente às informações relativas às suas conexões;
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O Portal de Gerência deve possuir uma interface única para acesso às suas
funcionalidades independentemente dos equipamentos ou tecnologias empregadas para a
prestação dos serviços;
Disponibilizar a funcionalidade para consulta da configuração do Roteador CPE do
Concentrador e dos Cartórios Eleitorais e emitir notificações quando houver modificações
de configuração dos roteadores;
Fornecer, através do Portal de Gerência, a visualização de informações on-line (em tempo
real e de forma gráfica) sobre o Backbone Secundário, apresentando no mínimo o
seguinte:
Topologia do Backbone Secundário, incluindo os Roteadores CPE e seus enlaces, com
visualização do estado operacional de todos os elementos da rede (enlaces e
equipamentos). O estado operacional dos elementos de rede deve ser atualizado
automaticamente, sempre que ocorrer qualquer alteração nestes elementos;
Alarmes e eventos ocorridos no Backbone Secundário, com informações de data e hora de
ocorrência e identificação dos recursos gerenciados;
Consumo de banda nos enlaces (entrada e saída) com valores instantâneos, médios e de
pico dos últimos 30 (trinta) dias, separados por semana e diferenciação de dias úteis e
horários comercial;
Ocupação de memória e CPU dos Roteadores CPE;
Estratificação de volume tráfego (entrada e saída) por classe de serviço para a
Concentrador ou conexão dedicada;
Retardo dos enlaces com valores instantâneos, médios e de pico dos últimos 30 (trinta)
dias;
Visualização da quantidade de chamados registrados, em aberto, fechados e encerrados,
dentro e fora do prazo contratual, por tipo de problema, permitindo acesso ao
detalhamento dos chamados;
Inventário dos equipamentos e enlaces da rede contando, com no mínimo as seguintes
informações:
Enlace: código de identificação junto a operadora contratada, tecnologia e nível de
serviço;
Roteador CPE: fabricante e modelo, configuração lógica e configuração física (placas,
interfaces, memória, slots, dentre outros);
Endereçamento lógico: endereços IPs e máscaras de rede;
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Prover o armazenamento de todos os dados coletados nos elementos gerenciados e
informações geradas para confecção dos relatórios durante um período de 12 (doze)
meses, relativos ao Serviço de Gerência de Rede e Serviços (SGRS), devendo ao final de
cada período de 12 (doze) meses disponibilizá-los ao Contratante, conjuntamente com o
modelo de dados, em meio de armazenagem a ser definido pelo Contratante;
A indisponibilidade dos dados de gerência (coleta não realizada, dados não acessíveis)
será contabilizada como indisponibilidade do SGRS, no período em que os dados não
forem coletados ou ficarem inacessíveis, caso isto implique em perda de dados de
gerenciamento;
Os dados e informações armazenados, conjuntamente com o modelo de dados, poderão
ser solicitados pelo Contratante, a qualquer tempo, devendo a licitante contratada colocálos à disposição no prazo máximo de 4 (quatro) dias úteis, em meio a ser definido pelo
Contratante e/ou na base de dados da solução de gerência (carga dos dados extraídos e
removidos);
O intervalo para coleta de dados no SGRS deve ser de no mínimo 5 (cinco) minutos, ou
valores maiores a critério do Contratante;
Registrar em seu LOG de históricos todos os acessos realizados, com autenticação de
usuário, data/hora, devendo permitir a recuperação do registro de histórico;
Realizar registro de todas as ocorrências de alarmes/eventos em LOG de históricos e/ou
base de dados contendo informações de data/hora de ocorrência, identificando os
recursos gerenciados;
Assegurar a continuidade da coleta dos dados de gerenciamento em casos de perda de
comunicação entre o SGRS e os elementos gerenciados, de maneira a garantir que não
exista perda de informação no gerenciamento de recursos.
Serviço de operação do Backbone Secundário
Período de Funcionamento Experimental – PFE
O PFE – Período de Funcionamento Experimental é o período de 30 (trinta) dias em
funcionamento ininterrupto após a Aceitação Global.
Durante o PFE o Service Level Agreement – SLA é válido para os enlaces contratados.
A descontinuidade do PFE ocorrerá nas seguintes situações:
Caso ocorra interrupção dos serviços de comunicação do Concentrador, por um período de
tempo que extrapole o permitido no respectivo SLA contratado;
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Caso ocorra interrupção dos serviços de comunicação de mais de 5% das conexões
dedicadas contratadas, por um período de tempo que extrapole o permitido no respectivo
SLA contratado
A consequência da descontinuidade do PFE será o reinício do período de 30 (trinta) dias do
PFE, contados a partir da recuperação de todas as anormalidades registradas e volta do
funcionamento normal de todos os serviços.
O reinício do PFE devido à recuperação de problemas registrados durante este período
será permitido até 03 (três) vezes, ou seja, o PFE poderá ser interrompido até 03 (três)
vezes. Ultrapassado este limite serão aplicadas as penalidades previstas neste Termo de
Referência e no Contrato.
Os intervalos para reinício do PFE (em caso de interrupção do período em andamento)
devem ser de no máximo 03 (três) dias, ou seja, a licitante contratada tem até 03 (três)
dias para solucionar os problemas para que seja reiniciado o PFE, e as seguintes regras
devem ser observadas:
Na 1ª interrupção do PFE (interrupção do PFE inicial):
Será considerada em uso a 1ª chance de reinício do PFE;
A partir do 4º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, passará a ser considerada em uso
a 2ª chance de reinício do PFE (restando então apenas a 3ª chance de reinício);
A partir do 7º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, passará a ser considerada em uso
a 3ª chance de reinício, não restando nenhuma chance de reinício do PFE;
A partir do 10º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, deverão ser aplicadas as
penalidades previstas pelo não cumprimento do PFE;
Na 2ª interrupção do PFE:
Será considerada em uso a 2ª chance de reinício do PFE ou, será considerada em uso a 3ª
chance de reinício do PFE, caso a 2ª chance já tenha sido utilizada. Caso não esteja
disponível chance alguma serão aplicadas as penalidades previstas pelo não cumprimento
do PFE;
A partir do 4º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, será considerada em uso a 3ª
chance de reinício do PFE (caso esta chance ainda esteja disponível). Caso esta chance
não esteja disponível serão aplicadas as penalidades previstas pelo não cumprimento do
PFE;
A partir do 7º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, deverão ser aplicadas as
penalidades previstas pelo não cumprimento do PFE;
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Na 3ª interrupção do PFE:
Será considerada em uso a 3ª chance de reinício do PFE, caso esta chance ainda esteja
disponível. Caso esta chance não esteja disponível serão aplicadas as penalidades
previstas pelo não cumprimento do PFE;
A partir do 4º dia serão aplicadas as penalidades previstas pelo não cumprimento do PFE.
Operação do Backbone Secundário durante o PFE – Período de Funcionamento
Experimental
Durante a vigência do PFE – Período de Funcionamento Experimental, que é o período de
30 (trinta) dias em funcionamento ininterrupto após a Aceitação Global, os seguintes
requisitos relacionados com o Serviço de Operação do Backbone Secundário são
solicitados:
Estabelecer, em conjunto com a equipe técnica do TRE-AL, um Plano de Operação,
Gerenciamento e Suporte do Backbone Secundário, observando as necessidades da
Justiça Eleitoral e as diretrizes de operação de redes da licitante contratada;
Permitir a presença de técnicos da Justiça Eleitoral no ambiente de gerenciamento da
licitante contratada, desde que agendada com antecedência mínima de 15 dias.
Operação do Backbone Secundário após o PFE – Período de Funcionamento Experimental
Após o PFE – Período de Funcionamento Experimental, os seguintes requisitos
relacionados com o Serviço de Operação do Backbone Secundário são solicitados:
Disponibilizar, obrigatoriamente, 01 (um) técnico na sede do TRE/AL, no período de 03
(três) dias antes de uma eleição, referendo ou plebiscito até 01 (um) dia após esta eleição
(válido para qualquer eleição, referendo ou plebiscito, em qualquer turno), das 08:00hs às
18:30hs, com intervalo de almoço de 1:30hs;
Manter plantão especial no ambiente da licitante contratada, para suporte do Backbone
Secundário durante 24 horas/dia, 7 dias/semana, durante o período de 03 (três) dias antes
de uma eleição até 01 (um) dia após esta eleição (válido para qualquer eleição, em
qualquer turno). O atendimento feito a partir deste ambiente deve ser via telefone
“0800”;
Atender todas as determinações do Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte do
Backbone Secundário, definido durante o PFE;
Realizar trabalhos de configuração/reconfiguração dos equipamentos fornecidos pela
licitante contratada, de forma a atender ao Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte
do Backbone Secundário.
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Deverá ser providenciada a substituição do(s) técnico(s) de suporte presentes em cada
TRE, conforme definido no subitem “a)”, se entendido que o profissional: não se adapta à
execução do serviço; ou não possua domínio dos equipamentos e softwares ofertados; ou
possua problemas de qualquer ordem que o impossibilite de executar suas atividades nos
horários estabelecidos.
Serviço de Manutenção do Backbone Secundário
Condições gerais para prestação do serviço de manutenção
As seguintes condições devem ser observadas na prestação do serviço de manutenção
dos enlaces, equipamentos e softwares fornecidos para o Backbone Secundário:
Os serviços de manutenção devem atender a todos os requisitos especificados no item
“Requisitos do serviço de manutenção” deste Termo de Referência;
Todos os serviços de manutenção dos enlaces fornecidos (Concentrador, conexões
dedicadas) devem ser efetuados desde o início até o final do contrato. São de inteira
responsabilidade da licitante contratada, e devem estar totalmente cobertos pelo
pagamento mensal relativo ao fornecimento de cada um destes enlaces, sem que isso
implique acréscimos nos preços contratados;
O serviço de manutenção dos enlaces fornecidos (Concentrador, conexões dedicadas)
deve garantir o funcionamento correto dos enlaces, e deve garantir a manutenção
adequada dos equipamentos empregados nestes enlaces e que são fornecidos pela
licitante contratada;
Os serviços de manutenção devem cobrir todas as despesas relacionadas com a troca ou
reposição de peças, manutenção de softwares e reparos de instalações, incluindo as
despesas de deslocamento de técnicos, diárias, hospedagem e demais gastos
relacionados com a equipe técnica de manutenção;
Caberá a Justiça Eleitoral arcar com a responsabilidade por danos em insumos fornecidos
pela licitante contratada em virtude de vandalismo, ou acidentes causados por pessoas
que não sejam vinculadas à licitante contratada, devidamente comprovados mediante
documento específico.
Requisitos do serviço de manutenção
O serviço de manutenção deve ser prestado pela licitante contratada, que deve atender
obrigatoriamente as seguintes condições:
Efetuar manutenção preventiva em todos os enlaces e equipamentos, de forma a
identificar possíveis pontos de falha e garantir o perfeito funcionamento de todos estes
enlaces e equipamentos;
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Efetuar manutenção corretiva assim que for detectado algum mau funcionamento de
enlaces e equipamentos, ou problemas em instalações feitas, de forma que voltem a
funcionar perfeitamente.
O serviço de manutenção corretiva deve incluir o reparo e a substituição de peças
defeituosas em equipamentos, e reparos nas instalações que apresentarem problemas;
Realizar o serviço de manutenção no local de instalação do equipamento sempre que
possível. Caso seja necessário remover o equipamento, a licitante contratada deve
providenciar a substituição do equipamento por outro idêntico em perfeito funcionamento,
para então retirar o equipamento com defeito e encaminhá-lo para a manutenção;
Permitir efetuar a “Abertura de Chamado de Manutenção” junto a “Central de
Atendimento” da licitante contratada por meio de um telefone “0800” para todo o estado;
A licitante contratada deve ser responsável por todos os técnicos que forem realizar
manutenção dos enlaces em qualquer um dos sites atendidos neste Termo de Referência;
Prazos:
Iniciar os procedimentos de manutenção de qualquer um dos enlaces fornecidos
(Concentrador, conexões dedicadas) em até 04 (quatro) horas após a notificação do
problema, feito por meio de abertura de chamado;
Durante o procedimento de manutenção do Concentrador e/ou de uma conexão dedicada
será computado o PNF – Período de Não Funcionamento do Enlace;
O PNF será computado em minutos a partir da “abertura do chamado de manutenção”
feito pelo “0800” da licitante contratada;
O término do PNF será computado a partir do aceite da manutenção (fechamento do
chamado) feito por um técnico do local responsável pela abertura do chamado, sendo
necessária a identificação do técnico responsável pelo fechamento do chamado;
O somatório de PNF em minutos (“períodos de não funcionamento do enlace”) durante um
mês, que exceder o tempo de parada permitido neste mesmo período de acordo com o
SLA contratado, será tomado com base de desconto da parcela mensal de pagamento (do
Concentrador ou conexão dedicada que teve seu serviço interrompido) no mês
subseqüente (as regras aplicadas para este desconto estão contidas no item “Forma de
Pagamento” neste Termo de Referência). A consolidação dos “períodos de não
funcionamento do enlace” será feita pelo contratante com base nas informações obtidas
no SGRS e registros próprios de ocorrências;
Períodos normais de operação da rede: realizar e concluir a manutenção dos enlaces,
equipamentos e instalações fornecidos em até 24 (vinte e quatro) horas após a “abertura
do chamado de manutenção”, que deve ser feita via “0800” da licitante contratada;
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Períodos de operação próximos a eleições: durante o período com inicio 15 (quinze) dias
antes da eleição e término 05 (cinco) dias após a eleição (válido para qualquer eleição, em
qualquer turno, que ocorra até o final do contrato), realizar e concluir a manutenção dos
enlaces, equipamentos e instalações do TRE/AL em até 08 (oito) horas após a “abertura
do chamado de manutenção”, que deve ser feita via “0800” da licitante contratada;
CONFIGURAÇÃO INICIAL ESTIMADA PARA O BACKBONE SECUNDÁRIO
A configuração inicial estimada do Backbone Secundário indica a configuração a ser
considerada para o início do contrato, objeto descrito neste Termo de Referência.
A configuração inicial estimada do Backbone Secundário está detalhada nas planilhas de
preços a serem preenchidas, constantes do item 6.2.2.2.2.1 - “Planilhas de Preço para
obtenção do VT_AL” deste Termo de Referência.
A configuração estimada detalhada nas planilhas de preços a serem preenchidas indica a
configuração estimada para os 12 (doze) meses iniciais de contrato do objeto descrito
neste Termo de Referência.
DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA PELA LICITANTE CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NO
PREGÃO
A documentação a ser apresentada deve ser dividida em:
Documentação #1: Documentos de Habilitação;
Documentação #2: Proposta (Especificações Técnicas e Preços).
Documentação #1: Documentos de Habilitação
A seguinte documentação deve ser fornecida com os demais documentos exigidos para a
participação no certame licitatório:
Declaração de pessoa jurídica de direito público ou privado do país ou do exterior,
atendidas pela licitante, mencionando o bom funcionamento de sua WAN com transmissão
de dados com conexões dedicadas, e SGRS, utilizando técnicas e meios de transmissão
semelhantes às especificações deste Termo de Referência, com composição de pelo
menos 50 (cinquenta) conexões dedicadas entre “Escritórios Remotos” e seu respectivo
“Escritório Sede”.
As WANs consideradas nas declarações fornecidas devem ter sido implementadas nas
Regiões onde a licitante tenha Outorga da ANATEL correspondente ao ITEM 01 deste
Termo de Referência.
A declaração deve conter pelo menos as seguintes informações:
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Nome da empresa ou instituição;
Nome e cargo de quem assinou;
Telefone para contato;
Descrição breve da rede;
Bom funcionamento da rede;
Data que entrou em funcionamento.
A licitante deve comprovar capacidade para execução dos serviços que abrangem as
atividades de suporte técnico, apresentando os seguintes documentos:
No caso de licitantes concorrendo individualmente:
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro do estado de Alagoas, ou
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
em nível nacional ou regional, que contemple o estado de Alagoas.
No caso de licitantes concorrendo na forma de consórcio:
A empresa LÍDER do consórcio deve apresentar:
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro do estado de Alagoas, ou
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
em nível nacional ou regional, que contemple o estado de Alagoas.
As demais empresas integrantes do consórcio devem apresentar:
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro do estado de Alagoas, ou
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
em nível nacional ou regional, que contemple o estado de Alagoas.
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Relação dos estabelecimentos (matriz e/ou filiais e/ou pontos de assistência) que a
licitante possui, cada qual apto a prestar os serviços de suporte aos enlaces de dados
solicitados neste Termo de Referência, devendo compreender, no mínimo, um escritório
no estado Alagoas;
Na relação dos estabelecimentos devem ser discriminados o nome, CNPJ, endereço,
telefone e responsável técnico.
Documentação #2: Proposta (Especificações Técnicas e Preços)
A Documentação #2 deverá conter obrigatoriamente o seguinte:
Especificações Técnicas, com:
Descrição dos aspectos técnicos dos produtos e serviços oferecidos;
Planilhas Técnicas, com informações sobre as linhas de comunicação.
Preços, conforme solicitado neste anexo.
Obs.: a Documentação #2, apresentada com Especificações Técnicas que não atendam os
requisitos mínimos especificados neste Termo de Referência, implicará na desclassificação
da licitante.
Especificações Técnicas
As Especificações Técnicas devem ter descrição de todos os itens relacionados com o
atendimento aos requisitos deste Termo de Referência, mencionando detalhes técnicos.
Devem ser fornecidas obrigatoriamente as seguintes informações:
Informações precisas sobre cada um dos enlaces ofertados (nuvem WAN que compõe o
Backbone Secundário, Concentrador, conexões dedicadas), comprovando o atendimento a
todos os requisitos estabelecidos neste Termo de Referência;
Marca e modelo dos Roteadores CPE a serem fornecidos (TRE e Cartórios Eleitorais);
Declaração expressa dirigida ao TRE/AL, especificando que a licitante está obrigada a
atender a um determinado SLA (mínimo de 99,44% para a Concentrador e mínimo de
99,1% para as conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais).
No caso de consórcio, declaração expressa dirigida ao TRE/AL, especificando que cada
uma das empresas participantes do consórcio estão obrigadas a atender ao mesmo SLA
(mínimo de 99,44% para o Concentrador e mínimo de 99,1% para as conexões dedicadas
nos Cartórios Eleitorais).
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Preços
A proposta deve conter os preços dos serviços e produtos solicitados neste Termo de
Referência, considerando o seguinte:
Os preços devem ser apresentados obrigatoriamente conforme as planilhas constantes do
item 6.2.2, sob pena de desclassificação da proposta. As planilhas indicam onde devem
ser preenchidos os preços solicitados;
Toda a avaliação a ser feita com relação a preços será efetuada considerando os preços
com impostos e todos os demais encargos que façam parte do serviço cotado.
Descrição dos preços solicitados
Os seguintes preços são solicitados nas planilhas, sendo que em cada planilha é indicada
a necessidade do preenchimento do preço com todos os impostos:
INSTALAÇÃO:
Vinst_con_TRE: valor do serviço de instalação do Concentrador.
Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários;
Vinst_con_ded: valor do serviço de instalação de cada conexão dedicada de qualquer
PERFIL.
Este valor deve ser igual para todas as conexões dedicadas de qualquer PERFIL fornecidas
em Alagoas.
Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários para a instalação de
cada conexão dedicada;
Vtot_inst_AL: valor total dos serviços de instalação em Alagoas.
Vtot_inst_AL = (Vinst_con_TRE) +
(nº de conexões dedicadas x Vinst_con_ded)
OBS.: não há nenhum custo associado à instalação de conexões comutadas.
ALTERAÇÃO DE PERFIL DE CONEXÕES:
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Valt_PERFIL_con_TRE: valor do serviço de alteração de PERFIL da Concentrador.
Este valor deve ser igual para todas as conexões TRE fornecidas em Alagoas.
Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários para a alteração de
PERFIL de cada Concentrador;
Valt_PERFIL_con_ded: valor do serviço de alteração de PERFIL de uma conexão dedicada.
Este valor deve ser igual para todas as conexões dedicadas fornecidas em Alagoas.
Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários para a alteração de
PERFIL de cada conexão dedicada;
FORNECIMENTO DAS LINHAS:
Vmen_con_TRE_AL_perfil_X: valor mensal relativo ao serviço de fornecimento do
Concentrador Perfil X (1 a 6) em Alagoas;
Este valor deve ser igual para todas as conexões TRE Perfil X fornecidas em Alagoas;
Este valor deve cobrir o custo para manter a Concentrador Perfil X operacional, atendendo
a todas as características solicitadas;
Vmen_con_ded_AL_perfil_X: valor mensal relativo ao serviço de fornecimento de cada
conexão dedicada Perfil X (1 a 6);
Este valor deve ser igual para todas as conexões dedicadas fornecidas em Alagoas);
Este valor deve cobrir o custo para manter a conexão dedicada operacional, atendendo a
todas as características solicitadas;
Planilhas de Preços a serem apresentadas
Os itens seguintes apresentam as planilhas a serem preenchidas pelas licitantes
obrigatoriamente em atendimento ao ITEM 1.
Planilhas de Preço para obtenção do VT_AL
A planilha de preço a seguir deve ser preenchida para obter o Valor Total dos Serviços no
Backbone Secundário para Alagoas.
As informações a seguir são prestadas no sentido de auxiliar o preenchimento das
Planilhas para obtenção do VT_AL:
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A coluna “Serviço” cita o serviço que está sendo discriminado. Cada serviço tem seu
respectivo valor já discriminado em planilhas anteriores.
Por exemplo: o valor Vinst_con_TRE corresponde ao serviço inst_con_TRE da planilha;
A coluna “Quantidade” informa a quantidade estimada do respectivo serviço que será
realizada durante o contrato;
A coluna “Total (R$)” deve ser preenchida com o valor total a ser pago durante o contrato
pelo respectivo serviço;
Por exemplo: Total (R$) para instalação de concentradores é dado por
Total (R$) = Quantidade x Vinst_con_TRE

O valor VTtot_inst_AL é obtido a partir do somatório de todos os valores pagos por
instalações durante o contrato:
VTtot_inst_AL = (quantidade x Vinst_con_TRE)
+ (quantidade x Vinst_con_ded)
O valor VTalt_PERFIL_AL é obtido a partir do somatório de todos os valores pagos por
alterações de velocidade durante o contrato. A quantidade de alterações é estimada.
VTalt_PERFIL_AL = (quantidade x Valt_PERFIL_con_TRE)
+ (quantidade x Valt_PERFIL_con_ded)
O Vtot_men_con_AL é obtido a partir do somatório do valor de todas as conexões
fornecidas;
O valor VTtot_men_con_AL é obtido a partir de:
VTtot_men_con_AL = 12 X Vtot_men_con_AL na config inicial

O valor total dos serviços do Backbone Secundário:
VT_AL = VTtot_inst_AL
+ VTalt_PERFIL_AL
+ VTtot_men_con_AL
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6.2.2.2.2.1. Planilha de Preço para obtenção da estimativa de contratação
A seguir está apresentada a planilha a ser preenchida para obtenção do VT_AL, ou seja, a
estimativa de contratação ao final da migração de todo o backbone secundário. Ressaltase que o quantitativo de serviços contratados poderá ser ampliada ou diminuída, a critério
do TRE/AL.
Para efeito de estimativa inicial, o "Anexo I-B" lista os endereços iniciais de implantação e
seus respectivos perfis.
Todos os endereços listados no "Anexo I-B" deverão, obrigatoriamente, terem viabilidade
técnica para a instalação.
O Valor Global da Proposta ou VGP será igual ao VT_AL.
PLANILHA VT_AL:
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
Serviço

Quantidade

inst_con_TRE

1

Valt_PERFIL_con_TRE

1

inst_con_ded

43

Valt_PERFIL_con_ded

10

Total (R$)

VTtot_inst_AL =

QUANTIDADE

Valor mensal

estimada

(R$)

(12 meses)
con_TRE_AL_PERFIL 1

0

con_TRE_AL_PERFIL 2

0

con_TRE_AL_PERFIL 3

0

con_TRE_AL_PERFIL 4

1
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con_TRE_AL_PERFIL 5

0

con_TRE_AL_PERFIL 6

0

con_ded_AL_perfil_1

6

con_ded_AL_perfil_2

35

con_ded_AL_perfil_3

0

con_ded_AL_perfil_4

1

con_ded_AL_perfil_5

0

con_ded_AL_perfil_6

1

VTtot_men_con_AL =
VT_AL (VTtot_inst_AL+ VTtot_men_con_AL) =

DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA PELA LICITANTE CONTRATADA
A licitante contratada deverá entregar a documentação abaixo referente aos produtos
fornecidos, de acordo com o cronograma da Tabela 3 contida no item “Cronograma de
Eventos” deste Termo de Referência:
Plano de Gerenciamento do Contrato;
Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário;
Plano de Testes de Aceitação;
Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte do Backbone Secundário.
Deve ser entregue ao Contratante 1 (uma) cópia completa de cada um dos documentos.
Plano de Gerenciamento do Contrato

Página
64
Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0539763)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 558

Planilha1
Documento fornecendo as informações relevantes para o acompanhamento do processo
de instalação, integração e testes dos produtos contratados, acompanhamento da
execução dos serviços contratados, equipe técnica alocada no processo, cronograma
detalhado das atividades, descrição dos relatórios/documentos a serem entregues pela
licitante contratada e outras informações de interesse para o gerenciamento e
acompanhamento do contrato.
A licitante contratada submeterá ao Contratante, para revisão e aprovação, o Plano de
Gerenciamento do Contrato contendo também a descrição de todas as atividades
gerenciais relativas ao trabalho contratado, para fins de acompanhamento e controle pelo
Contratante.
Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário
Documento descrevendo o Backbone Secundário a ser implementado, sua arquitetura
detalhada, descrição detalhada de enlaces e equipamentos fornecidos (e demais
características relevantes), em conformidade com a proposta apresentada.
O Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário deve ainda apresentar os
cronogramas de execução das atividades de implantação.
Obs.: caso haja necessidade de substituição de qualquer equipamento ou software
ofertado por ocasião da apresentação do Plano Detalhado de Implantação do Backbone
Secundário, estas modificações devem ser previamente submetidas ao Contratante, que
poderá ou não concordar.
Planos de Testes de Aceitação
A licitante contratada deverá elaborar os seguintes Planos de Testes de Aceitação:
Plano de Testes de Aceitação – Enlaces Backbone Secundário: este plano deverá conter
testes para verificação do atendimento de todos os requisitos descritos neste Termo de
Referência referentes aos enlaces de comunicação do Backbone Secundário (TRE/AL e
Cartórios Eleitorais). O plano deve englobar testes de enlaces e equipamentos do
Backbone Secundário.
Plano de Testes de Aceitação do SGRS: este plano deverá conter testes para verificação
do atendimento de todos os requisitos para o SGRS especificados neste Termo de
Referência.
Plano de Testes de Aceitação Global do Backbone Secundário: este plano deverá conter
testes para verificação do atendimento de todos os requisitos do Backbone Secundário
especificados neste Termo de Referência, de forma a garantir o funcionamento completo
e integrado de todos os enlaces e equipamentos fornecidos, operando de forma individual
e simultânea.
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7.3.2 Os planos de testes de aceitação deverão seguir as seguintes recomendações:
Deve haver pelo menos um teste para verificação do atendimento de cada requisito de
funcionalidade dos serviços especificados neste Termo de Referência;
Para cada teste devem ser descritos os procedimentos, ambientes e equipamentos a
serem utilizados e os resultados esperados.
Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte do Backbone Secundário
Este plano deverá conter os procedimentos acordados entre Contratante e licitante
contratada definindo:
Procedimento de operação e gerenciamento do Backbone Secundário a ser adotado pelo
Contratante;
Procedimentos para suporte em primeiro nível por parte das equipes técnicas da Justiça
Eleitoral (TRE/AL e Cartórios Eleitorais) em caso de necessidade de reconfiguração ou
parada para testes e manutenção preventiva solicitados pela licitante contratada;
Procedimento de operação, gerenciamento e suporte do Backbone Secundário a ser
adotado pela licitante contratada;
Recomendações e instruções sobre acesso ao Serviço de Gerência de Redes e Serviços
fornecido.
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO
Responsabilidade Técnica
A licitante contratada e o Contratante constituirão, cada parte, uma Equipe Técnica (com
um Responsável Técnico) para o acompanhamento dos trabalhos;
A equipe técnica designada pelo Contratante decidirá sobre as questões técnicas
concernentes as especificações, inspeções, revisões e aceitações do trabalho.
A Contratante nomeará representante responsável pela Gestão do Contrato, bem como
seu substituto legal;
A Contratante nomeará representante responsável pela Fiscalização do Contrato, devendo
este ser servidor da Secretaria de Tecnologia da Informação, bem como seu substituto
legal;
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Todas as decisões, instruções ou demandas deverão ser registradas em ata, a serem
assinadas pelos participantes;
A licitante contratada não poderá parar ou suspender o trabalho, no todo ou em parte,
enquanto houver alguma pendência técnica, salvo com ordem expressa em contrário
emitida pelo Contratante. As pendências deverão ser resolvidas com base no contrato a
ser celebrado, que por sua vez se baseia nas especificações deste Termo de Referência;
A equipe técnica do Contratante poderá solicitar reuniões extraordinárias e relatórios
adicionais à licitante contratada a respeito de qualquer parte dos trabalhos. Os relatórios
adicionais deverão ser entregues à equipe técnica do Contratante no prazo de 10 dias por
meio de correio eletrônico ou outro meio idôneo.
Reuniões de acompanhamento
Serão programadas reuniões (em princípio mensais) de acompanhamento entre a licitante
contratada e a equipe técnica do Contratante, em locais a serem programados entre as
partes;
Antes de cada reunião de acompanhamento, a licitante contratada entregará para o
Contratante as informações sobre o progresso das instalações daquele período, com:
identificação do período, metas previstas, metas cumpridas, estado atual, pendências,
alterações e justificativas;
Adicionalmente, a equipe técnica do Contratante poderá solicitar reuniões e informações
adicionais a licitante contratada a respeito de qualquer parte do trabalho que julgue
necessário. As informações adicionais deverão ser prontamente preparadas pela licitante
contratada e enviadas à equipe técnica do Contratante através de fac-símile, e-mail ou
outro meio mais propício.
Inspeções
Quando necessário, a licitante contratada deverá assegurar à equipe técnica do
Contratante o livre acesso as suas instalações, bem como nas de suas sub-contratadas
(caso existam), para o acompanhamento de todos os trabalhos e atividades relativas ao
fornecimento dos produtos contratados.
ACEITAÇÃO
A aceitação dos serviços contratados será realizada em etapas. A licitante contratada
deverá preparar e fornecer previamente os Planos de Testes de Aceitação, que serão
submetidos ao Contratante para fins de análise e aprovação.
A licitante contratada deverá também fornecer todos os meios e recursos, necessários
para a realização dos processos de aceitação dos serviços contratados.
As etapas de aceitação serão:
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Aceitação dos Enlaces;
Aceitação Global;
Aceitação Final.
As aceitações serão formalizadas através de Relatórios de Testes de Aceitação (emitidos
com base nos Planos de Testes de Aceitação) devidamente assinados pelos executores
dos testes. A licitante contratada elaborará um modelo de Relatório de Testes que deverá
ser aprovado pelo Contratante antes de seu uso.
Aceitação dos Enlaces do Backbone Secundário (Concentrador, conexões dedicadas)
Estas aceitações seguirão os Planos de Testes de Aceitação dos Enlaces do Backbone
Secundário, e serão realizadas de acordo com o cronograma elaborado pela licitante
contratada. A execução dos testes será de responsabilidade da licitante contratada com
acompanhamento pelos técnicos do Contratante. A licitante contratada deverá fornecer
equipamentos, documentação e outras facilidades adicionais necessárias para a
realização dos testes.
Aceitação Global
9.2.1. A Aceitação Global seguirá o Plano de Testes de Aceitação Global. A execução dos
testes será de responsabilidade da licitante contratada com acompanhamento pelos
técnicos do Contratante.
9.2.2. Esta aceitação ocorrerá somente após a Aceitação dos Enlaces do Backbone
Secundário.
9.2.3. A licitante contratada deverá fornecer equipamentos, documentação e outras
facilidades adicionais necessárias para a realização dos testes.
Aceitação Final
9.3.1. Esta aceitação será considerada realizada após o Período de Funcionamento
Experimental – PFE, que é o período de 30 (trinta) dias em funcionamento ininterrupto
após a Aceitação Global, e após a eliminação de todas as pendências.
9.3.2. A condição para Aceitação Final é que todos os serviços fornecidos para o Backbone
Secundário funcionem de forma ininterrupta durante 30 (trinta) dias, conforme determina
o PFE.
9.3.3. As condições para cumprimento do PFE estão descritas no item “Período de
Funcionamento experimental – PFE” deste Termo de Referência.
CRONOGRAMA DE EVENTOS
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A licitante contratada deverá cumprir obrigatoriamente os principais eventos e prazos
descritos na Tabela 3, que mostra o cronograma dos principais eventos deste edital.
TABELA 3:
DATA

EVENTO


Assinatura do Contrato entre o
TRE/AL e a licitante vencedora Licitante contratada /
(adjudicatária)
TRE/AL



Entrega do Plano de Gerenciamento
do Contrato
Entrega do Plano Detalhado de
Licitante contratada
Implantação
do
Backbone
Secundário

Dia D

D+8



dias



D + 15
dias



Aprovação
do
Plano
de
Gerenciamento do Contrato
Aprovação do Plano Detalhado de
TRE/AL
Implantação
do
Backbone
Secundário



Entrega dos Planos de Teste de
Aceitação
o Plano de Testes de Aceitação
Enlaces
do
Backbone
Secundário
o Plano de Testes de Aceitação
Licitante contratada
do SGRS
o Plano de Testes de Aceitação
Global
do
Backbone
Secundário
o Modelos de Relatório de Teste



Aprovação dos Planos de Testes de
Aceitação
TRE/AL



Conclusão de instalação do 1º
Grupo, formado por:
Conexões TREs (todas);
3% das conexões dedicadas no
estado, sendo que estas conexões
devem ser escolhidas em comum Licitante contratada
acordo entre licitante contratada e o
TRE contratante;
SGRS – Sistema de Gerência de Rede
e Serviços.

D + 18
dias

D + 20
dias

RESPONSÁVEL




D + 30
dias
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DATA

EVENTO

D + 35
dias





D + 45
dias





D + 60
dias





D + 90
dias



Conclusão da Aceitação do 2º Grupo

Licitante contratada /

Conclusão da instalação do 3º
Grupo, formado por:
25% das conexões dedicadas no
estado, sendo que estas conexões
Licitante contratada
devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o
TRE contratante

Conclusão da Aceitação do 3º Grupo

Licitante contratada /

Conclusão da instalação do 4º
Grupo, formado por:
25% das conexões dedicadas no
estado, sendo que estas conexões
Licitante contratada
devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o
TRE contratante

Conclusão da Aceitação do 4º Grupo

Licitante contratada /
TRE/AL




D + 110
dias

D + 115
dias

Conclusão da instalação do 2º
Grupo, formado por:
22% das conexões dedicadas no
estado, sendo que estas conexões
Licitante contratada
devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o
TRE contratante

TRE/AL


D + 95
dias

Licitante contratada /

TRE/AL


D + 65
dias

Conclusão da Aceitação do 1º Grupo

TRE/AL


D + 50
dias

RESPONSÁVEL



Conclusão da instalação do 5º
Grupo, formado por:
25% das conexões dedicadas no
estado, sendo que estas conexões
Licitante contratada
devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o
TRE contratante
Conclusão da Aceitação do 5º Grupo

Licitante contratada /
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DATA

EVENTO

RESPONSÁVEL
TRE/AL

D + 130
dias
D
+
135 dias
D + 150
dias



Conclusão da Aceitação
(início do PFE no estado)

Global Licitante contratada /
TRE/AL



Entrega do Plano de Operação,
Gerenciamento e Suporte
Licitante contratada



Conclusão da Aceitação Final (fim do
PFE no estado)
TRE/AL

Obs.: Antecipação de Eventos
Em caso de antecipação de eventos constantes da Tabela 3, os eventos subsequentes
diretamente relacionados com o evento antecipado poderão ser igualmente antecipados;
O percentual de conexões dedicadas instaladas em cada grupo pode ser alterado desde
que se esteja adiantando estas instalações. Caso se adiante estas instalações os grupos
subsequentes poderão ter um percentual menor.
FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento dos serviços na fase de implantação do Backbone Secundário será feito em
parcelas, conforme o cronograma da Tabela 4, liberadas de acordo com a execução e
entrega. Deve ser observado que o Contratante requer um prazo máximo de 10 (dez) dias
para atestar e operacionalizar o pagamento após cada comprovação de execução e
entrega de serviços;
O pagamento dos serviços a serem prestados durante o prazo contratual será feito em
parcelas mensais, conforme mostrado na Tabela 5. Deve ser observado que o Contratante
requer um prazo máximo de 10 (dez) dias para atestar e operacionalizar o pagamento
após cada comprovação de execução e entrega de serviços.
Obs.: O serviço de mudança de local de instalação de enlaces (Obrigação Acessória)
somente será efetuado se e quando necessário e efetivamente prestado, mediante
solicitação do TRE/AL.
Pagamento dos serviços na fase de implantação do Backbone Secundário
A Tabela 4 mostra as parcelas de pagamentos conforme o evento condicionante.
TABELA 4:
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PARCELA Valor

EVENTO CONDICIONANTE

70% (∑ Vinst_con_TRE) +

a)

70% (∑ Vinst_con_ded do 1º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 1º Grupo

b)

70% (∑ Vinst_con_ded do 2º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 2º Grupo

c)

70% (∑ Vinst_con_ded do 3º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 3º Grupo

d)

70% (∑ Vinst_con_ded do 4º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 4º Grupo

e)

70% (∑ Vinst_con_ded do 5º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 5º Grupo

f)

10% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Global

g)

20% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Final

Pagamento feito em parcelas mensais dos serviços a serem prestados durante o prazo
contratual
A Tabela 5 mostra as condições para os pagamentos mensais de serviços.
TABELA 5:
Valor

Início / Período / Evento Condicionante

Vmen_con_TRE_AL

início : imediato a partir da Aceitação do 1º Grupo
período : até o final do contrato
evento condicionante: apresentação da “fatura” relativa
aos serviços executados até o 5º dia útil do mês
subseqüente
início : imediato para todas as conexões dedicadas
instaladas em um determinado Grupo, a partir da Aceitação
deste Grupo

Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL período : até o final do contrato
evento condicionante: apresentação da “fatura” relativa
aos serviços executados até o 5º dia útil do mês
subseqüente

Desconto a ser aplicado pelo não cumprimento do SLA (Service Level Agreement) ou NMS
(Nível Mínimo de Serviço) contratado para conexões TRE e conexões dedicadas
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O SLA não estará cumprido caso o somatório de tempos de parada do respectivo enlace
do Backbone Secundário exceda o tempo permitido de parada Tpermparada, que é obtido
por:
Concentrador:
Tpermparada_con_TRE = Ttotal_disp_con_TRE x (1 – 0,9944)
onde:
Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma Concentrador no
respectivo mês
0,9944 equivale ao SLA de 99,44%

Conexões Dedicadas:
Tpermparada_con_ded = Ttotal_disp_con_ded x (1 – 0,991)
onde:
Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão dedicada
no respectivo mês
0,991 equivale ao SLA de 99,1%
Em caso de não cumprimento do SLA (acordo de nível de serviço) contratado, a licitante
contratada se obrigará a conceder um desconto na parcela subseqüente (do mês
seguinte) de pagamento mensal, observando a seguinte regra:
Concentrador:
Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_TRE_AL / Ttotal_disp_con_TRE) x
(2 x ( PNF – Tpermparada_con_TRE))
onde:
Vmen_con_TRE_AL = Valor mensal pago pela Concentrador
Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma Concentrador no
respectivo mês
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 PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em minutos
Tpermparada_con_TRE = tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado
Conexões Dedicadas:
Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL / Ttotal_disp_con_ded) x
(2 x ( PNF – Tpermparada_con_ded))
onde:
Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL = Valor mensal pago pela respectiva conexão dedicada
Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão dedicada
no respectivo mês
 PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em minutos
Tpermparada_con_ded = tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado
Ou seja, o desconto na parcela subseqüente será proporcional a 2 (duas) vezes o
somatório dos PNF, descontado o tempo de parada permitido de acordo com o SLA
contratado.
Obs. 1: o PNF – Período de não funcionamento da conexão é o tempo decorrido entre a
“abertura de chamado técnico” e a solução do problema, atestada pela equipe técnica da
Justiça Eleitoral.
Obs. 2: serão excluídas dos cálculos de PNF as paradas programadas pela equipe técnica
da Justiça Eleitoral em conjunto com a licitante contratada.
PENALIDADES
Em caso de não cumprimento de qualquer especificação contida neste documento e não
cumprimento com relação ao cronograma, serão aplicadas as penalidades previstas no
edital e no contrato. As principais infrações que ocasionam penalidades estão descritos na
Tabela 6 a seguir.
TABELA 6:
Para efeito de aplicação de advertência e multa, às infrações são atribuídos graus,
conforme as tabelas a seguir:
Grau Correspondência
1

Advertência
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2

Multa de 0,2% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 2,5% do contrato por ocorrência.

3

Multa de 0,4% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 7,5% do contrato por ocorrência.

4

Multa de 0,8% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 15% do contrato por ocorrência.

5

Multa de 1,6% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 30% do contrato por ocorrência.

Item Descrição

Grau

1

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexo não
previstos nesta tabela de penalidades, por item e por ocorrência

1

2

Atrasar na entrega de qualquer serviço não previsto nesta tabela de
penalidades

1

3

Deixar de cumprir determinação formal ou instrução do fiscalizador, por
ocorrência

2

4

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos não
previstos nesta tabela de penalidades, após reincidência formalmente
notificada pelo fiscalizador, por item e por ocorrência

2

5

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço constante do
1º Grupo, considerando o cronograma de eventos deste documento

2

6

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço constante do
2º Grupo, considerando o cronograma de eventos deste documento

2

7

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço constante do
3º Grupo, considerando o cronograma de eventos deste documento

8

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço constante do
4º Grupo, considerando o cronograma de eventos deste documento

9

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão da Aceitação Global,
considerando o prazo definido no cronograma de eventos deste documento

2

10

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão do PFE, consideradas as
exigências
especificadas
para
cumprimento
deste
Período
de
Funcionamento Experimental neste documento

2

11

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de endereço ou
velocidade de conexão dedicada, por item por ocorrência

2
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12

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de endereço ou
velocidade de um Concentrador, por item por ocorrência

3

13

Problemas de não funcionamento de um Concentrador

3

14

Problemas de não funcionamento de uma conexão TRE

3

15

Problemas de não funcionamento de todas conexões TRE

3

16

Problemas de não funcionamento de uma conexão dedicada

3

17

Problemas de não funcionamento de cinco ou mais conexões

3

18

Não prestação do Serviço de Manutenção de acordo com as características
especificadas neste documento

3

19

Não atendimento ao SLA contratado durante 3 (três) meses seguidos (em
qualquer tempo) para qualquer dos enlaces (conexões TREs e conexões
dedicadas)

3

20

Não atendimento ao SLA contratado durante 2 períodos de 2 (dois) meses
seguidos em um ano (contagem de cada ano a partir da Aceitação Global)
para qualquer dos enlaces (conexões TREs e conexões dedicadas)

3

21

Não atendimento ao SLA contratado durante 4 períodos de 1 (um) mês em
um ano (contagem de cada ano a partir da Aceitação Global) para qualquer
dos enlaces (conexões TREs e conexões dedicadas)

3

22

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os
serviços contratuais, por dia de ocorrência

4

23

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão
corporal ou consequências letais

5

O atendimento para a resolução de problemas nos circuitos obedecerá aos prazos abaixo:
Severidade ALTA: Esse nível de severidade é aplicado quando há a indisponibilidade no
uso do serviço. Prazo para atendimento inicial: 06 (seis) horas, contadas a partir do
registro da ocorrência. Prazo de Solução Definitiva de 24 (quatro) horas;
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 para atendimento inicial: 12 (doze) horas, contadas a partir do registro da
ocorrência. Prazo de Solução Definitiva de 48 (quarenta e oito) horas.
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
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 TREAL, dentro dos limites temporais estabelecidos inicialmente;
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Será considerado para efeitos do nível 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;
A CONTRATADA estará sujeita, garantida prévia defesa e sem prejuízo da possibilidade de
rescisão do contrato, a penalidades e/ou multas;
As multas poderão ser aplicadas cumulativamente, a critério do TRE-AL e em função do
não cumprimento do Acordo de Nível de Serviço, conforme a severidade apresentada;
A contagem do prazo de solução definitiva de cada chamado será a partir da abertura do
chamado na Central de Atendimento disponibilizada pela CONTRATADA, até o momento
da comunicação da solução definitiva do problema e aceite pela equipe técnica do TRE-AL;
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 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;
Em Véspera e dia da Eleição, considerados os turnos de eleições oficiais individualmente e
eleições suplementares, com a comunicação formal nesta última hipótese, deverá haver
técnico de emergência nas dependências do TRE, com capacitação referente aos
equipamentos instalados no ponto concentrador e nos cartórios/escritórios remotos e com
os demais contatos necessários, sendo o prazo de solução definitiva para severidade ALTA
contada a partir do registro da ocorrência de 08 horas na véspera e de 120 minutos no dia
da Eleição;
Não cumprimento do prazo de solução na véspera e dia da eleição enseja em multa de 5%
do valor global do contrato, acréscimo de 0,5% de multa a cada 60 minutos de atraso
suplementar até o máximo de 15%, salvo força maior devidamente comprovada.
Observações importantes:
A verificação do cumprimento dos prazos de fornecimento dos produtos e serviços que
compõem o Backbone Secundário, para efeito de aplicação das penalidades previstas,
será feita tomando-se por base o Cronograma de Eventos definido neste Termo de
Referência;
A verificação do cumprimento do SLA definido neste Termo de Referência será feita com
base nos chamados de manutenção registrados junto ao SGRS fornecido e com base nos
registros de ocorrências efetuados pelo Contratante. Deve ser considerado que:
O PNF – Período de Não Funcionamento do Enlace será computado em minutos a partir da
“abertura do chamado de manutenção” feito pelo “0800” da licitante contratada;
O término do PNF será computado a partir do aceite da manutenção (fechamento do
chamado) obrigatoriamente feito por um técnico do local responsável pela abertura do
chamado, sendo necessária a identificação deste técnico responsável pelo fechamento do
chamado;
O somatório de PNF em minutos (“períodos de não funcionamento do enlace”) será o
tempo considerado como base para avaliar o cumprimento do SLA, e será tomado como
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base para a aplicação de todas as penalidades previstas neste documento devido ao não
cumprimento deste requisito;
O não atendimento do SLA, e consequente redução do valor a ser faturado, não inibe a
aplicação das penalidades previstas em contrato;
O não cumprimento de qualquer exigência definida neste Termo de Referência que
implique em aplicação de penalidades conforme o previsto no edital, no capítulo referente
a “SANÇÕES ADMINISTRATIVAS”, será notificado à licitante contratada por meio de
mensagem emitida pelo Gestor do Contrato designado pelo Contratante, com cópia para a
Secretaria de Tecnologia da Informação/(órgão) Contratante, Secretaria de
Administração/(órgão) Contratante e Diretoria da Contratada.
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS
Serão desclassificadas as propostas que não atenderem a todos os requisitos deste Termo
de Referência.
Será considerada vencedora do certame a licitante que apresentar a proposta com menor
“Valor Global da Proposta – VGP”.
CÓDIGO DO SIASG
O código SIASG para todos os itens referentes a presente licitação é: 19615
3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes papéis e
responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):
1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por
representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação da
necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os
objetivos sejam alcançados;
2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.7XX/2017): servidor
designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução
contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato
responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos
do Art. 67, da Lei nº 8.666/93.
3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.7XX/2017): servidor
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.
Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):
1. Os enlaces deverão ser entregues nos endereços declinados e do TRE/AL, nos
quantitativos indicados no pedido de fornecimento;
2. Os serviços e eventuais equipamentos devem obedecer o detalhamento técnico
feito e terá seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;
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3. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;
4. Os equipamentos deverão ser não recondicionados ou outros problemas e, ainda,
serem entregues em pleno estado de funcionamento;
5. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações
técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;
6. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários
para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros,
os quais só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este
item se aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições;
7. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros, bem
como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso
constitua motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato
não implique danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios, hipótese
que deverá ser devidamente comprovada;
8. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto
aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.
Recebimento do Objeto:
1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será
emitido se os serviços e os equipamentos estiverem de acordo com as
especificações técnicas;
2. Após a entrega, os serviços e equipamentos serão submetidos à avaliação e
homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal;
3. O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações e
testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:
a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo,
10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos
recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais
equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar
a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos e contados de cada lote de equipamentos.
4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e
disponível no sítio do fabricante.
5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento dos
serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o
Termo de Recebimento Definitivo.
3º, III, a, 3):

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s) (Art. 18, §

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento
serviços pertencentes ao escopo desta contratação.

formal de solicitação

dos

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)
1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor,
por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da Lei n.
8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais
de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos:
a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da
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Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS;
do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida
pela Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.
Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):
1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto
se refere ao fornecimento de serviços de conexão de dados.
Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):
1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e XX da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
i.
A
Contratada
será
notificada
formalmente
em caso
de
descumprimento de obrigação contratual e terá que apresentar as
devidas justificativas em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o
recebimento da
notificação; e
ii.
Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;
b. Multa de:
i.

ii.

0,5% por dia, sobre o valor constante da Fatura, no caso de atraso
injustificado na entrega dos serviços, limitada a incidência a 20
(vinte) dias corridos;
1. No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços
por prazo superior
a
20
(vinte) dias corridos,
com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Fatura; e
2. No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços
por prazo superior
a
20
(vinte) dias corridos,
com
a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade
20% sobre o valor da Fatura, no caso de inexecução total da
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do Contrato;
0,5%
por
dia, sobre o
valor
do serviço,
no caso de atraso injustificado na solução do chamado, limitada a inci
dência 30 (trinta) dias corridos;
1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado por pra
zo superior
a
30 (trinta) dias corridos, aplicase adicionalmente, a multa de 1% sobre o valor da Fatura; e
2. A multa por atraso relacionada ao
item
anterior será auferida por
Fatura e aplicada somente uma única vez a
cada
mês,
independente da quantidade de chamados sem solução.
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iii.

2.
3.
4.
5.

10% sobre o valor constante da Fatura, no caso de inexecução parcial
da obrigação assumida;
iv.
20% sobre o valor da Fatura, no caso de inexecução total da
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do Contrato;
v.
10% sobre o valor global estimado do Contrato, na hipótese de recusa
em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar o Contrato.
c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades
legais; e
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução do chamado poderá resultar no cancelamento do Contrato.
As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser aplicadas,
cumulativamente ou não, à pena de multa.
O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado
de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;
Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)


Rede do tipo estrela com ponto central no prédio do TRE/AL;
Rede privada;
Velocidade mínima para cartórios 1 Mbps, sendo, regra geral, de no mínimo 2
Mbps.
Maior nível de detalhamento será objeto do Projeto Básico da Contratação.

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, § 3º, III, V)
Não aplicável
Maceió, 06 de maio de 2019.
DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO
Coordenador
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ANEXO I-B

LISTA DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO
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SITE

LOGRADOURO

Nº

BAIRRO

Almoxarifado

Avenida Menino Marcelo

5113

Antares

Prédio Sede

Avenida Aristeu De Andrade

377

Farol

Fórum Eleitoral de Maceió
44ª Zona Eleitoral

Avenida Fernandes Lima
Avenida Progresso

3487
360

Farol
Progresso

49ª Zona Eleitoral

Rua Manoel Machado

2

Centro

25ª Zona Eleitoral

Praça Batista Acioly

40

Centro

21ª Zona Eleitoral

Rua Marechal Deodoro Da Fonseca

S/N

Centro

53ª Zona Eleitoral

Praça Laurentino Gomes de Barros

62-A

Centro

28ª Zona Eleitoral
12ª Zona Eleitoral

Rua Treze De Junho
Rua Francisco Pimentel

216
38

Centro
Centro

18ª Zona Eleitoral

Rua Cel Francisco Cavalcante

51

Centro

29ª Zona Eleitoral

Rua 22 De Dezembro

181

Centro

40ª Zona Eleitoral

Rua Olavo Bilac

318

Centro

26ª Zona Eleitoral

Rua Tenente Jose Tomé

208

Centro

19ª Zona Eleitoral
48ª Zona Eleitoral

Av. Presidente Dutra
Rua Ladislau Coimbra

385
177

Monumento
Centro

Fórum Eleitoral de Arapiraca

Rua Gervasio De Oliveira Lima

157 61

Novo Horizonte

45ª Zona Eleitoral

Rua Juracy Tenório Cavalcante

53

Centro

20ª Zona Eleitoral

Ismar De Goes Monteiro

S/N

Centro

5ª Zona Eleitoral

Rua Frederico Maia

S/N

Centro

10ª Zona Eleitoral

Praça da Independência

S/N

Centro

9ª Zona Eleitoral
13ª Zona Eleitoral

Rua João Lopes Ferreira
Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves

S/N
74

Centro
Santa Luzia

6ª Zona Eleitoral

Av. Pedro Pereira Acioli

S/N

José Paulino

42ª Zona Eleitoral

Praça Da Independência

33

Centro

7ª Zona Eleitoral

Rua C

167

Comendador Tér

46ª Zona Eleitoral

Rua Clarindo Amorim

S/N

Centro

39ª Zona Eleitoral
30ª Zona Eleitoral

Rua Cônego Nicodemos
Av. Dezesseis De Maio

11
S/N

Centro
Centro

32ª Zona Eleitoral

Rua Campo Grande

60

Xingó

15ª Zona Eleitoral

Av. Presidente Fernando Collor De Melo

48

Tabuleiro Do Pint

27ª Zona Eleitoral

Praça Coronel José Malta de Sá

14

Centro

34ª Zona Eleitoral

Rua Pedro Cavalcante

458

Centro

17ª Zona Eleitoral
24ª Zona Eleitoral

Praca Hernesto Gomes Maranhao
Fazenda Renascer

31
S/N

Centro
Centro

16ª Zona Eleitoral

Praca Osman Costa Pino

S/N

Centro

14ª Zona Eleitoral

Rua Do Varadouro

531

Centro

31ª Zona Eleitoral

Rua Profa. Maria José De R. Barros

S/N

Centro

37ª Zona Eleitoral

Av. Governador Moacir Andrade

621

Centro

8ª Zona Eleitoral

Praça Floriano Peixoto

337

Centro

11ª Zona Eleitoral
43ª Zona Eleitoral

Avenida Ferreira De Novaes
Rua Antonio Bomfim

949
S/N

Centro
Centro

47ª Zona Eleitoral

Av João Fernandes Vieira

495

Centro
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50ª Zona Eleitoral

Rua Manoel Martins Lemos

120

Centro

51ª Zona Eleitoral

Av. Manoel Marciano

418

Centro

Obs.: 01. a ativação dos enlaces dos Fóruns Eleitorais de Maceió e de Arapiraca deverá ser
precedida de determinação expressa por parte da Gestão do Contrato,
Para só então se fazerem valer os efeitos financeiros dos mesmos.

Obs.: 02. Necessária a confirmação de endereços antes da ativação
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MUNCÍPIO

CEP

Maceió

57083410

Maceió

57051090

Maceió
Girau do Ponciano

57057000
57360000

São Sebastião

57275000

Maragogi

57955000

União dos Palmares

57800000

Joaquim Gomes

57980000

Quebrangulo
Passo de Camaragibe

57750970
57930000

São Miguel dos Campos

57240000

Batalha

57420000

Delmiro Gouveia

57480000

Marechal Deodoro

57160000

Santana do Ipanema
Boca da Mata

57500000
57680000

Arapiraca

57312620

Igaci

57620000

Traipú

57370000

Viçosa

57700000

Palmeira dos Índios

57600010

Murici
Penedo

57820000
57200000

Atalaia

57690000

Olho D'água das Flores

57442000

Coruripe

57230000

Cacimbinhas

57570000

Água Branca
Igreja nova

57490000
57280000

Piranhas

57460000

Rio Largo

57100000

Mata Grande

57540000

Teotônio Vilela

57265000

São Luís do Quitunde
Colônia Leopoldina

57920000
57975000

São José da Laje

57860000

Porto Calvo

57900000

Major Isidoro

57580000

Porto Real do Colégio

57290000

Pilar

57150000

Pão de Açúcar

57400000
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Maribondo

57670000

Campo Alegre

57250000

Maravilha

57520000

São José da Tapera

57445000
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ANEXO I-C
PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS

Item

Serviço

Qtde

Valores
Unitário

Mensal

Anual

1

con_TRE_AL_PERFIL 1

0

R$ 12.074,73

R$ 0,00

R$ 0,00

2

con_TRE_AL_PERFIL 2

0

R$ 21.119,20

R$ 0,00

R$ 0,00

3

con_TRE_AL_PERFIL 3

0

R$ 27.254,75

R$ 0,00

R$ 0,00

4

con_TRE_AL_PERFIL 4

1

R$ 7.951,63

5

con_TRE_AL_PERFIL 5

0

R$ 16.274,29

R$ 0,00

R$ 0,00

6

con_TRE_AL_PERFIL 6

0

R$ 20.123,59

R$ 0,00

R$ 0,00

7

con_ded_AL_perfil_1

6

R$ 762,50

R$ 4.575,00 R$ 54.900,00

8

con_ded_AL_perfil_2

35

R$ 1.289,01

R$ 45.115,35 R$ 541.384,20

9

con_ded_AL_perfil_3

0

R$ 2.817,43

10

con_ded_AL_perfil_4

1

R$ 9.044,47

11

con_ded_AL_perfil_5

0

R$ 11.854,41

12

con_ded_AL_perfil_6

1

R$ 12.074,73

TOTAL

R$ 7.951,63 R$ 95.419,56

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 9.044,47 R$ 108.533,64
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 12.074,73 R$ 144.896,76
R$ 78.761,18

R$ 945.134,16

Serviço
Valor Unitário

Valor Total

13

ins_con_TRE

1

R$ 1.500,00

R$ 1.500,00

14

Valt_PERFIL_con_TRE

1

R$ 1.500,00

R$ 1.500,00

15

inst_con_ded

43

R$ 1.500,00

R$ 64.500,00

16

Valt_PERFIL_con_ded

10

R$ 1.500,00

R$ 15.000,00

TOTAL

VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA A
CONTRATAÇÃO

R$ 82.500,00

R$ 1.027.634,16
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ANEXO I-D – Planilha de Composição de Preços;

Item

Serviço

Qtde

Valores Repactuados
Unitário

1

con_TRE_AL_PERFIL 1

0

2

con_TRE_AL_PERFIL 2

0

3

con_TRE_AL_PERFIL 3

0

4

con_TRE_AL_PERFIL 4

1

5

con_TRE_AL_PERFIL 5

0

6

con_TRE_AL_PERFIL 6

0

7

con_ded_AL_perfil_1

6

8

con_ded_AL_perfil_2

35

9

con_ded_AL_perfil_3

0

10

con_ded_AL_perfil_4

1

11

con_ded_AL_perfil_5

0

12

con_ded_AL_perfil_6

1

Mensal

Anual

TOTAL
Serviço
Valor Unitário Valor Total
13

ins_con_TRE

1

14

Valt_PERFIL_con_TRE

1

15

inst_con_ded

16

Valt_PERFIL_con_ded

43
10
TOTAL

VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO
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ANEXO II
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax
E-mail
Site internet
Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail
Cart. de Identidade
Orgão Expedidor
CPF
Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta
Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES? ( ) Sim

( ) Não

89

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0539763)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 583

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ANEXO III
CONTRATO Nº XX/2019
PA SEI nº 0011213-69.2018.6.02.8000
MINUTA
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS E A EMPRESA__________.
A União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral – (AL), Órgão do Poder
Judiciário, situado na Avenida Aristeu de Andrade, no 377 - Farol, CEP 57051-090,
Maceió/AL, inscrito no CNPJ sob 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 e, de outro lado, a empresa __________, com sede __________, na
Cidade de __________, __________, CNPJ/MF nº __________, daqui por diante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo seu __________, __________, portador da
Carteira de Identidade nº __________, CPF/MF nº __________, têm justo e acordado
celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,
sob a regência das Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, e de acordo com o Procedimento
Administrativo nº 0011213-69.2018.6.02.8000, mediante as seguintes cláusulas e
condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de telecomunicações
para prover a comunicação de dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em
todo o estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de enlaces de comunicação,
fornecimento dos insumos necessários para o funcionamento correto destes enlaces, e
serviço de implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces, de acordo
com as especificações e prazos constantes no Edital de Licitação TRE/AL nº XX/2019 e
na proposta da CONTRATADA, que passam a fazer parte deste instrumento,
independentemente de transcrição, no que não conflitar com as disposições do
presente contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O quantitativo do presente contrato está especificado na tabela
abaixo:
Serviço

Quantidade

inst_con_TRE
Valt_PERFIL_con_TRE
inst_con_ded
Valt_PERFIL_con_ded

1
1
43
10
VTtot_inst_AL =
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QUANTIDADE
estimada
(12 meses)
0
0
0
1
0
0
6
35
0
1
0
1

con_TRE_AL_PERFIL 1
con_TRE_AL_PERFIL 2
con_TRE_AL_PERFIL 3
con_TRE_AL_PERFIL 4
con_TRE_AL_PERFIL 5
con_TRE_AL_PERFIL 6
con_ded_AL_perfil_1
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_3
con_ded_AL_perfil_4
con_ded_AL_perfil_5
con_ded_AL_perfil_6
VTtot_men_con_AL =
VT_AL
(VTtot_inst_AL+ VTtot_men_con_AL) =

PARÁGRAFO SEGUNDO O(s) ITEM(NS) que compõe(m) este contrato compreende(m)
serviços nas seguintes áreas geográficas:
ITEM 1: comunicação de dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o
estado de Alagoas.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Considera-se o “Backbone Secundário” de comunicação de
dados o conjunto de enlaces de comunicação de dados que compreende a conexão
entre os Cartórios Eleitorais, escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas e a rede
da Justiça Eleitoral em Alagoas.
PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA deverá prover os serviços de telecomunicações
de dados entre os Cartórios Eleitorais, escritórios remotos da Justiça Eleitoral e o Prédio
Sede do TRE/AL, conforme explicitado no item 4 do Termo de Referência – Anexo I-A do
Edital de Licitação TRE/AL nº XX/2019:
CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO
A execução do objeto do presente contrato, sob o regime de empreitada por
preço unitário, será realizada com a prestação dos serviços descritos na Cláusula
Primeira deste contrato, de acordo com as condições e especificações estabelecidas no
Edital de Licitação TRE/AL nº XX/2019, nos seus anexos e na proposta vencedora.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
São obrigações do Contratante:
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a)Efetuar o pagamento no prazo previsto neste contrato;
b)Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e
do(s) contrato(s) dela decorrentes,
por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;
c)Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o
presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;
d)Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e
e)Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o
contraditório e ampla defesa.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da Contratada:
a)Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especificações do
ANEXO I-A do Edital de Licitação e com os termos da proposta de preços;
b) cumprir obrigatoriamente os principais eventos e prazos descritos na tabela abaixo:
DATA

EVENTO

Dia D

Assinatura do Contrato entre o TRE/AL e a licitante
vencedora (adjudicatária)

D + 8 dias
D + 15 dias

D + 18 dias

D + 20 dias

D + 30 dias

D + 35 dias

RESPONSÁVEL

Entrega do Plano de Gerenciamento do Contrato
Entrega do Plano Detalhado de Implantação do
Backbone Secundário
Aprovação do Plano de Gerenciamento do Contrato
Aprovação do Plano Detalhado de Implantação do
Backbone Secundário
Entrega dos Planos de Teste de Aceitação
Plano de Testes de Aceitação - Enlaces do Backbone
Secundário
Plano de Testes de Aceitação do SGRS
Plano de Testes de Aceitação Global do Backbone
Secundário
Modelos de Relatório de Teste
Aprovação dos Planos de Testes de Aceitação
Conclusão de instalação do 1º Grupo, formado por:
Conexões TREs (todas);
3% das conexões dedicadas no estado, sendo que
estas conexões devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o TRE contratante;
SGRS – Sistema de Gerência de Rede e Serviços.
Conclusão da Aceitação do 1º Grupo

Licitante
contratada /
TRE/AL
Licitante
contratada
TRE/AL

Licitante
contratada

TRE/AL

Licitante
contratada
Licitante
contratada /
TRE/AL
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DATA

EVENTO

RESPONSÁVEL

D + 45 dias

Conclusão da instalação do 2º Grupo, formado por:
22% das conexões dedicadas no estado, sendo que
estas conexões devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o TRE contratante

Licitante
contratada

D + 50 dias

Conclusão da Aceitação do 2º Grupo

Licitante
contratada /
TRE/AL

D + 60 dias

Conclusão da instalação do 3º Grupo, formado por:
25% das conexões dedicadas no estado, sendo que
estas conexões devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o TRE contratante

Licitante
contratada

D + 65 dias

Conclusão da Aceitação do 3º Grupo

Licitante
contratada /
TRE/AL

D + 90 dias

Conclusão da instalação do 4º Grupo, formado por:
25% das conexões dedicadas no estado, sendo que
estas conexões devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o TRE contratante

Licitante
contratada

D + 95 dias

Conclusão da Aceitação do 4º Grupo

Licitante
contratada /
TRE/AL

D + 110
dias

Conclusão da instalação do 5º Grupo, formado por:
25% das conexões dedicadas no estado, sendo que
estas conexões devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o TRE contratante

Licitante
contratada

D + 115
dias

Conclusão da Aceitação do 5º Grupo

D + 130
dias

Conclusão da Aceitação Global (início do PFE no
estado)

D + 135
dias

Entrega do Plano de Operação, Gerenciamento e
Suporte

D + 150
dias

Conclusão da Aceitação Final (fim do PFE no estado)

Licitante
contratada /
TRE/AL
Licitante
contratada /
TRE/AL
Licitante
contratada
TRE/AL

c) Entregar a documentação abaixo referente aos produtos fornecidos, de acordo com o
cronograma da tabela apresentada no item anterior.
c.1) Plano de Gerenciamento do Contrato: documento contendo as informações
relevantes para o acompanhamento do processo de instalação, integração e testes dos
produtos contratados, acompanhamento da execução dos serviços contratados, equipe
técnica alocada no processo, cronograma detalhado das atividades, descrição dos
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relatórios/documentos a serem entregues pela contratada e outras informações de
interesse para o gerenciamento e acompanhamento do contrato.
c.2) A CONTRATADA submeterá ao CONTRATANTE, para revisão e aprovação, o Plano de
Gerenciamento do Contrato contendo também a descrição de todas as atividades
gerenciais relativas ao trabalho contratado, para fins de acompanhamento e controle
pelo CONTRATANTE.
d) apresentar o Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário:
d.1) Documento descrevendo o Backbone Secundário a ser implementado, sua
arquitetura detalhada, descrição detalhada de enlaces e equipamentos fornecidos (e
demais características relevantes), em conformidade com a proposta apresentada.
d.2) O Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário deve ainda
apresentar os cronogramas de execução das atividades de implantação.
d.2.1) Caso haja necessidade de substituição de qualquer equipamento ou software
ofertado por ocasião da apresentação do Plano Detalhado de Implantação do Backbone
Secundário, estas modificações devem ser previamente submetidas ao CONTRATANTE,
que poderá ou não concordar.
e)

Apresentar os seguintes Planos de Testes de Aceitação:

e.1) Plano de Testes de Aceitação – Enlaces Backbone Secundário: este plano deverá
conter testes para verificação do atendimento de todos os requisitos descritos no Anexo
I-A do Edital de Licitação TRE/AL nº XX/2019, referentes aos enlaces de comunicação do
Backbone Secundário (TRE/AL e Cartórios Eleitorais). O plano deve englobar testes de
enlaces e equipamentos do Backbone Secundário.
e.2) Plano de Testes de Aceitação do SGRS: este plano deverá conter testes para
verificação do atendimento de todos os requisitos para o SGRS especificados no ANEXO
I-A do Edital de Licitação TRE/AL nº XX/2019.
e.3) Plano de Testes de Aceitação Global do Backbone Secundário: este plano deverá
conter testes para verificação do atendimento de todos os requisitos do Backbone
Secundário especificados no ANEXO I-A do Edital de Licitação TRE/AL nº XX/2019, de
forma a garantir o funcionamento completo e integrado de todos os enlaces e
equipamentos fornecidos, operando de forma individual e simultânea.
e.3.1) Os planos de testes de aceitação deverão seguir as seguintes recomendações:
e.3.1.1)
Deve haver pelo menos um teste para verificação do atendimento de cada
requisito de funcionalidade dos serviços especificados no ANEXO I-A do Edital de
Licitação TRE/AL nº XX/2019;
e.3.1.2)
Para cada teste devem ser descritos os procedimentos, ambientes e
equipamentos a serem utilizados e os resultados esperados.
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f)
Apresentar o Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte do Backbone
Secundário: contendo os procedimentos acordados entre CONTRATANTE e
CONTRATADA definindo:
f.1)
Procedimento de operação e gerenciamento do Backbone Secundário a ser
adotado pelo CONTRATANTE;
f.2)
Procedimentos para suporte em primeiro nível por parte das equipes técnicas da
Justiça Eleitoral (TRE/AL e Cartórios Eleitorais) em caso de necessidade de
reconfiguração ou parada para testes e manutenção preventiva solicitados pela
CONTRATADA;
f.3)
Procedimento de operação, gerenciamento e suporte do Backbone Secundário a
ser adotado pela CONTRATADA;
f.4)
Recomendações e instruções sobre acesso ao Serviço de Gerência de Redes e
Serviços fornecido.
g) A CONTRATADA deverá entregar ao CONTRATANTE 01 (uma) cópia completa de cada
um dos documentos;
h) Constituir uma Equipe Técnica
acompanhamento dos trabalhos;

(com

um

Responsável

Técnico)

para

o

i) Não parar ou suspender o trabalho, no todo ou em parte, enquanto houver alguma
pendência técnica, salvo com ordem expressa em contrário emitida pelo
CONTRATANTE. As pendências deverão ser resolvidas com base no contrato, que por
sua vez se baseia nas especificações do Edital de Licitação TRE/AL nº XX/2019 e seus
anexos;
j) Observar, quanto às reuniões de acompanhamento previstas no ANEXO I-A do Edital
de Licitação TRE/AL nº XX/2019, o seguinte:
j.1)
Serão programadas reuniões (em princípio mensais) de acompanhamento entre
a CONTRATADA e a equipe técnica do CONTRATANTE, em locais a serem programados
entre as partes;
j.2)
Antes de cada reunião de acompanhamento, a CONTRATADA entregará ao
CONTRATANTE as informações sobre o progresso das instalações daquele período, com:
identificação do período, metas previstas, metas cumpridas, estado atual, pendências,
alterações e justificativas.
j.3)
Adicionalmente, a equipe técnica do CONTRATANTE poderá solicitar reuniões e
informações adicionais a CONTRATADA a respeito de qualquer parte do trabalho que
julgue necessário. As informações adicionais deverão ser prontamente preparadas pela
CONTRATADA e enviadas à equipe técnica do CONTRATANTE através de fac-símile, email ou outro meio mais propício.
k) Assegurar, quando necessário, à equipe técnica do CONTRATANTE, o livre acesso às
suas instalações, bem como nas de suas subcontratadas (caso existam), para o
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acompanhamento de todos os trabalhos e atividades relativas ao fornecimento dos
produtos contratados;
l) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, salvo
mediante prévia e expressa autorização do TRE/AL;
m) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados sobre os
serviços contratados;
n) Manter durante toda a execução do contrato as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
o) Responsabilizar-se pelas obrigações decorrentes das normas que estabeleçam
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução dos
contratos, não transferindo, em hipótese alguma, a responsabilidade pelos respectivos
pagamentos à Administração do CONTRATANTE, inclusive se houver obrigatoriedade
de retenção;
p) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
empreendido pelo TRE/AL;
q) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados válidos todos os expedientes/notificações
enviadas ao endereço eletrônico indicado.
CLÁUSULA QUINTA - DA ACEITAÇÃO
A aceitação dos serviços contratados será realizada em etapas. A CONTRATADA
deverá preparar e fornecer previamente os Planos de Testes de Aceitação, que serão
submetidos ao CONTRATANTE para fins de análise e aprovação.
PARPAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá também fornecer todos os meios e
recursos necessários para a realização dos processos de aceitação dos serviços
contratados.
PARÁGRAFO SEGUNDO -

As etapas de aceitação serão:

3.1.

Aceitação dos Enlaces;

3.2.

Aceitação Global;

3.3.

Aceitação Final.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As aceitações serão formalizadas através de Relatórios de
Testes de Aceitação (emitidos com base nos Planos de Testes de Aceitação)
devidamente assinados pelos executores dos testes. A CONTRATADA elaborará um
modelo de Relatório de Testes que deverá ser aprovado pelo CONTRATANTE antes de
seu uso.
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PARÁGRAFO QUARTO - Aceitação dos Enlaces do Backbone Secundário (Concentrador,
conexões dedicadas): Estas aceitações seguirão os Planos de Testes de Aceitação dos
Enlaces do Backbone Secundário, e serão realizadas de acordo com o cronograma
elaborado pela CONTRATADA. A execução dos testes será de responsabilidade da
CONTRATADA com acompanhamento pelos técnicos do CONTRATANTE. A CONTRATADA
deverá fornecer equipamentos, documentação e outras facilidades adicionais
necessárias para a realização dos testes.
PARÁGRAFO QUINTO -

Aceitação Global:

a)
A Aceitação Global seguirá o Plano de Testes de Aceitação Global. A
execução dos testes será de responsabilidade da CONTRATADA com
acompanhamento pelos técnicos do CONTRATANTE.
b)
Esta aceitação ocorrerá somente após a Aceitação dos Enlaces do
Backbone Secundário;
c)
A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos, documentação e outras
facilidades adicionais necessárias para a realização dos testes.
PARÁGRAFO SEXTO -

Aceitação Final:

a)
Esta aceitação será considerada realizada após o Período de
Funcionamento Experimental – PFE, que é o período de 30 (trinta) dias em
funcionamento ininterrupto após a Aceitação Global, e após a eliminação de todas
as pendências.
b)
A condição para Aceitação Final é que todos os serviços fornecidos para o
Backbone Secundário funcionem de forma ininterrupta durante 30 (trinta) dias,
conforme determina o PFE.
c)
As condições para cumprimento do PFE estão descritas no item “Período
de Funcionamento experimental – PFE” do Anexo I-A do Edital de Licitação TRE/AL
nº XX/2019.
CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR E DO REAJUSTE CONTRATUAL
O preço a ser pago à CONTRATADA, pela execução do objeto deste contrato, é o
constante de sua proposta, atualizada com o último preço ofertado no pregão, sendo de
R$ XX (XXXX) o valor deste contrato.
Serviço
inst_con_TRE
Valt_PERFIL_con_TRE
inst_con_ded
Valt_PERFIL_con_TRE

Quantidade
1
1
43
10

Valor
Unitário
(R$)

-

Valor Total
(R$)

-
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VTtot_inst_AL =
QUANTIDADE
estimada
(12 meses)

Valor
Unitário
(R$)

Valor
Mensal
(R$)

Valor Total
(R$)

con_TRE_AL_PERFIL 1
0
con_TRE_AL_PERFIL 2
0
con_TRE_AL_PERFIL 3
0
con_TRE_AL_PERFIL 4
1
con_TRE_AL_PERFIL 5
0
con_TRE_AL_PERFIL 6
0
con_ded_AL_perfil_1
6
con_ded_AL_perfil_2
35
con_ded_AL_perfil_3
0
con_ded_AL_perfil_4
1
con_ded_AL_perfil_5
0
con_ded_AL_perfil_6
1
VTtot_men_con_AL =
VT_AL (VTtot_inst_AL+ VTtot_men_con_AL) =
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12
(doze) meses. Somente após esse período os serviços poderão ser reajustados
mediante negociação entre as partes, momento no qual, será apreciada a possibilidade
da aplicação do índice setorial IST ou outro divulgado pela ANATEL, no período entre o
mês básico da apresentação da proposta e o mês anterior ao reajuste, compreendendo
sempre o período de 12 meses, de acordo com a seguinte fórmula:
PR = __IMR__ x PA, onde:
IMM
PR = Preço reajustado
IMR = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste
IMM =
Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da
proposta
PA = Preço anteriormente praticado
PARÁGRAFO SEGUNDO - A administração antes de conceder o reajuste poderá exigir
que a CONTRATADA apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de seus
custos ocorrida no período do reajuste proposto.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do
Fornecedor, por ordem bancária, no prazo de 10 (dez) dias, quando mantidas as
mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos:

98

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0539763)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 592

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão
(nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito –
CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS –
CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria
da Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida
pela Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e
Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
PARÁGRAFO PRIMEIRO Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a
reajustamento de preços ou a atualização monetária.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento dos serviços na fase de implantação do Backbone
Secundário será feito em parcelas, conforme o cronograma da Tabela 1 abaixo,
liberadas de acordo com a execução e entrega. Deve ser observado que o Contratante
requer um prazo máximo de 10 (dez) dias para atestar e operacionalizar o pagamento
após cada comprovação de execução e entrega de serviços.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento dos serviços a serem prestados durante o
prazo contratual será feito em parcelas mensais, conforme mostrado na tabela 2
abaixo. Deve ser observado que o contratante requer um prazo máximo de 10 (dez)
dias para atestar e operacionalizar o pagamento após cada comprovação de execução e
entrega de serviços.
PARÁGRAFO QUARTO - O serviço de mudança de local de instalação de enlaces
(obrigação acessória) somente será efetuado se e quando necessário e efetivamente
prestado, mediante solicitação do TRE/AL.
TABELA 1 (mostra as parcelas de pagamentos conforme o evento condicionante):
Parcela

Valor

Evento Condicionante

a)

70% (∑ Vinst_con_TRE) +
70% (∑ Vinst_con_ded do 1º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 1º Grupo

b)

70% (∑ Vinst_con_ded do 2º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 2º Grupo

c)

70% (∑ Vinst_con_ded do 3º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 3º Grupo

d)

70% (∑ Vinst_con_ded do 4º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 4º Grupo

e)

70% (∑ Vinst_con_ded do 5º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 5º Grupo
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f)

10% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Global

g)

20% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Final

PARÁGRAFO QUINTO O pagamento dos serviços a serem prestados durante o
prazo contratual será feito em parcelas mensais, conforme mostrado na Tabela 2
abaixo:
TABELA 2

(mostra as condições para os pagamentos mensais de serviços):

Valor
Vmen_con_TRE_AL

Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL

Início / Período / Evento Condicionante
início : imediato a partir da Aceitação do 1º Grupo
período : até o final do contrato
evento condicionante: apresentação da “fatura”
relativa aos serviços executados até o 5º dia útil do
mês subsequente
início : imediato para todas as conexões dedicadas
instaladas em um determinado Grupo, a partir da
Aceitação deste Grupo
período : até o final do contrato
evento condicionante: apresentação da “fatura”
relativa aos serviços executados até o 5º dia útil do
mês subsequente

PARÁGRAFO SEXTO Desconto a ser aplicado pelo não cumprimento do SLA
(Service Level Agreement) contratado para conexões TRE e conexões dedicadas:
O SLA não estará cumprido caso o somatório de tempos de parada do respectivo
enlace do Backbone Secundário exceda o tempo permitido de parada Tpermparada,
que é obtido por:
Concentrador:
Tpermparada_con_TRE = Ttotal_disp_con_TRE x (1 – 0,9944)
onde:
Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma Concentrador no
respectivo mês
0,9944 equivale ao SLA de 99,44%
Conexões Dedicadas:
Tpermparada_con_ded = Ttotal_disp_con_ded x (1 – 0,991)
onde:
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Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão
dedicada no respectivo mês
0,991 equivale ao SLA de 99,1%
PARÁGRAFO SÉTIMO - Em caso de não cumprimento do SLA (acordo de nível de serviço)
contratado, a CONTRATADA se obrigará a conceder um desconto na parcela
subsequente (do mês seguinte) de pagamento mensal, observando a seguinte regra:
Concentrador:
Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_TRE_AL / Ttotal_disp_con_TRE) x
(2 x ( PNF – Tpermparada_con_TRE))
onde:
Vmen_con_TRE_AL = Valor mensal pago pela Concentrador
Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma Concentrador no
respectivo mês
 PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em minutos
Tpermparada_con_TRE = tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado
Conexões Dedicadas:
Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL / Ttotal_disp_con_ded) x
(2 x ( PNF – Tpermparada_con_ded))
onde:
Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL = Valor mensal pago pela respectiva conexão dedicada
Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão
dedicada no respectivo mês
 PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em minutos
Tpermparada_con_ded = tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado
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Ou seja, o desconto na parcela subsequente será proporcional a 2 (duas) vezes ao
somatório dos PNF, descontado o tempo de parada permitido de acordo com o SLA
contratado.
Obs. 1:
o PNF – Período de não funcionamento da conexão é o tempo decorrido
entre a “abertura de chamado técnico” e a solução do problema, atestada pela equipe
técnica da Justiça Eleitoral.
Obs. 2:
serão excluídas dos cálculos de PNF as paradas programadas pela equipe
técnica da Justiça Eleitoral em conjunto com a CONTRATADA.
PARÁGRAFO OITAVO deverá:

Para que seja efetuado o pagamento, a CONTRATADA

a) Apresentar nota fiscal dos serviços prestados;
b) Comprovar sua regularidade, assim como a da executora do objeto, perante a
Seguridade Social (Certidão Negativa de Débito – CND), o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS – CRF) e a Fazenda Federal
(Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais e Certidão de Quitação da
Dívida Ativa da União fornecida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional);
c) Comprovar quitação dos impostos, taxas e demais encargos que incidam sobre os
pagamentos resultantes da contratação.
PARÁGRAFO NONO - O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na
proposta e nota de empenho.
PARÁGRAFO DEZ encarregada da execução do contrato, entre aqueles constantes dos
documentos de habilitação, terá de ser solicitada formal e justificadamente, com
antecedência mínima de 8 dias úteis, da data prevista para o pagamento da nota fiscal,
não se aceitando pedido de substituição de CNPJ após o dia 30 de novembro de cada
ano.
PARÁGRAFO ONZE - Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
PARÁGRAFO DOZE - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
PARÁGRAFO TREZE O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
PARÁGRAFO CATORZE Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à
nota fiscal documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
PARÁGRAFO QUINZE Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso,
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para
tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

102

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0539763)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 596

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

PARÁGRAFO DEZESSEIS - Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12
(doze) meses da contratação. Somente após esse período, em caso de prorrogação da
vigência contratual, os serviços poderão ser reajustados mediante negociação entre as
partes, momento no qual será apreciada a possibilidade da aplicação do índice setorial
IST ou outro divulgado pela ANATEL, no período entre o mês básico de apresentação da
proposta e o mês anterior ao reajuste, compreendendo sempre o período de 12 meses,
de acordo com a seguinte fórmula:
PR=IMR X PA, onde:
IMM
Onde:
PR= Preço Reajustado
IMR= Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste
IMM = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da
proposta
PA= Preço anteriormente praticado
PARÁGRAFO DEZESSETE - A Administração antes de conceder o reajuste poderá exigir
que a licitante contratada apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de
seus custos ocorrida no período do reajuste proposto.
CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA
Para fiel cumprimento das obrigações assumidas, a CONTRATADA prestará garantia no
valor de R$ XX (XXXX), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor deste contrato,
modalidade __________ prevista no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA se obriga a apresentar nova garantia, conforme
o caso, no prazo máximo de 48 horas, antes do seu vencimento, ou da redução do seu
valor em razão de aplicação de quaisquer penalidades, ou da assinatura de termo
aditivo que implique na elevação do valor do contrato, mantendo-se o mesmo
percentual estabelecido no caput desta Cláusula.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia, ou a parte remanescente, será devolvida à
CONTRATADA após o cumprimento integral das obrigações decorrentes do contrato.
CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
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As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2019, alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº 084621 (Julgamento de causas e
gestão administrativas) - Natureza da Despesa nº 339040 (Serviços de Tecnologia da
Informação e Comunicação).
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à
conta das dotações orçamentárias respectivas.
CLÁUSULA DEZ – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A contratada que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a
União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
PARÁGRAFO PRIMEIRO Pela inexecução total ou parcial a CONTRATADA ficará
sujeita às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas
pela autoridade competente do CONTRATANTE, conforme a gravidade do caso,
assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos,
porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
PARÁGRAFO SEGUNDO As sanções de advertência, bem como de impedimento para
licitar e contratar com a Administração Pública (Lei nº 10.520/2002), poderão ser
aplicadas à CONTRATADA juntamente com as multas convencionais e de mora,
descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
PARÁGRAFO TERCEIRO A CONTRATADA, durante a execução do contrato, ficará
sujeita a advertência e multa de mora, variável de acordo com a gravidade dos casos a
seguir: Para efeito de aplicação de advertência e multa, às infrações são atribuídos
graus, conforme as tabelas 1 e 2 a seguir:
Grau

Correspondência

1

Advertência

2

Multa de 0,2 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 2,5% do contrato por ocorrência.

3

Multa de 0,4 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 7,5% do contrato por ocorrência.

4

Multa de 0,8 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
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do contrato, até o máximo de 15% do contrato por ocorrência.
5

Multa de 1,6 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 30% do contrato por ocorrência.

Item

Descrição

Grau

1

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexo
não previstos nesta tabela de penalidades, por item e por
ocorrência

1

2

Atrasar na entrega de qualquer serviço não previsto nesta tabela
de penalidades

1

3

Deixar de cumprir determinação
fiscalizador, por ocorrência

do

2

4

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos
não previstos nesta tabela de penalidades, após reincidência
formalmente notificada pelo fiscalizador, por item e por ocorrência

2

5

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 1º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

2

6

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 2º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

2

7

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 3º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

2

8

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 4º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

2

9

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão da Aceitação Global,
considerando o prazo definido no cronograma de eventos deste
documento

2

10

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão do PFE, consideradas
as exigências especificadas para cumprimento deste Período de

2

formal

ou

instrução
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Funcionamento Experimental neste documento
11

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de
endereço ou velocidade de conexão dedicada, por item por
ocorrência

2

12

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de
endereço ou velocidade de um Concentrador, por item por
ocorrência

3

13

Problemas de não funcionamento de um Concentrador

3

14

Problemas de não funcionamento de uma conexão TRE

3

15

Problemas de não funcionamento de todas conexões TRE

3

16

Problemas de não funcionamento de uma conexão dedicada

3

17

Problemas de não funcionamento de cinco ou mais conexões

3

18

Não prestação do Serviço de Manutenção de acordo com as
características especificadas neste documento

3

19

Não atendimento ao SLA contratado durante 3 (três) meses
seguidos (em qualquer tempo) para qualquer dos enlaces
(conexões TREs e conexões dedicadas)

3

20

Não atendimento ao SLA contratado durante 2 períodos de 2 (dois)
meses seguidos em um ano (contagem de cada ano a partir da
Aceitação Global) para qualquer dos enlaces (conexões TREs e
conexões dedicadas)

3

21

Não atendimento ao SLA contratado durante 4 períodos de 1 (um)
mês em um ano (contagem de cada ano a partir da Aceitação
Global) para qualquer dos enlaces (conexões TREs e conexões
dedicadas)

3

22

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso
fortuito, os serviços contratuais, por dia de ocorrência

4

23

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico,
lesão corporal ou consequências letais

5

PARÁGRAFO QUARTO - O atendimento para a resolução de problemas nos circuitos
obedecerá aos prazos abaixo:
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a)

b)

c)

Severidade ALTA: Esse nível de severidade é aplicado quando há a
indisponibilidade no uso do serviço. Prazo para atendimento inicial: 06 (seis)
horas, contadas a partir do registro da ocorrência. Prazo de Solução
Definitiva de 24 (quatro) horas;
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 para atendimento inicial: 12 (doze) horas,
contadas a partir do registro da ocorrência. Prazo de Solução Definitiva de 48
(quarenta e oito) horas.
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.

PARÁGRAFO QUINTO - 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, dentro dos limites temporais estabelecidos
inicialmente.
PARÁGRAFO SEXTO - Será considerado para efeitos do nível 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;
PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADA estará sujeita, garantida prévia defesa e sem
prejuízo da possibilidade de rescisão do contrato, a penalidades e/ou multas.
PARÁGRAFO OITAVO - As multas poderão ser aplicadas cumulativamente, a critério do
TRE-AL e em função do não cumprimento do Acordo de Nível de Serviço, conforme a
severidade apresentada.
PARÁGRAFO NONO - A contagem do prazo de solução definitiva de cada chamado será a
partir da abertura do chamado na Central de Atendimento disponibilizada pela
CONTRATADA, até o momento da comunicação da solução definitiva do problema e
aceite pela equipe técnica do TRE-AL.
PARÁGRAFO DEZ - 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 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.
PARÁGRAFO ONZE - Em Véspera e dia da Eleição, considerados os turnos de eleições
oficiais individualmente e eleições suplementares, com a comunicação formal nesta
última hipótese, deverá haver técnico de emergência nas dependências do TRE, com
capacitação referente aos equipamentos instalados no ponto concentrador e nos
cartórios/escritórios remotos e com os demais contatos necessários, sendo o prazo de
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solução definitiva para severidade ALTA contada a partir do registro da ocorrência de 08
horas na véspera e de 120 minutos no dia da Eleição.
PARÁGRAFO DOZE - Não cumprimento do prazo de solução na véspera e dia da eleição
enseja em multa de 5% do valor global do contrato, acréscimo de 0,5% de multa a cada
60 minutos de atraso suplementar até o máximo de 15%, salvo força maior
devidamente comprovada.
PARÁGRAFO TREZE - Observações importantes:
a) A verificação do cumprimento dos prazos de fornecimento dos produtos e serviços
que compõem o Backbone Secundário, para efeito de aplicação das penalidades
previstas, será feita tomando-se por base o Cronograma de Eventos definido no Anexo
I-A;
b) A verificação do cumprimento do SLA definido no Anexo I-A será feita com base nos
chamados de manutenção registrados junto ao SGRS fornecido e com base nos
registros de ocorrências efetuados pelo Contratante. Deve ser considerado que:
b.1) O PNF – Período de Não Funcionamento do Enlace será computado em minutos
a partir da “abertura do chamado de manutenção” feito pelo “0800” da licitante
contratada;
b.2) O término do PNF será computado a partir do aceite da manutenção
(fechamento do chamado) obrigatoriamente feito por um técnico do local
responsável pela abertura do chamado, sendo necessária a identificação deste
técnico responsável pelo fechamento do chamado;
b.3) O somatório de PNF em minutos (“períodos de não funcionamento do enlace”)
será o tempo considerado como base para avaliar o cumprimento do SLA, e será
tomado como base para a aplicação de todas as penalidades previstas neste
documento devido ao não cumprimento deste requisito;
c) O não atendimento do SLA, e consequente redução do valor a ser faturado, não
inibe a aplicação das penalidades previstas em contrato;
d) O não cumprimento de qualquer exigência definida no Anexo I-A que implique
em aplicação de penalidades conforme o previsto no edital, no capítulo referente a
“SANÇÕES ADMINISTRATIVAS”, será notificado à licitante contratada por meio de
mensagem emitida pelo Gestor do Contrato designado pelo Contratante, com
cópia para a Secretaria de Tecnologia da Informação/(órgão) Contratante,
Secretaria de Administração/(órgão) Contratante e Diretoria da Contratada.
PARÁGRAFO QUATORZE- O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo
CONTRATANTE ou cobrado judicialmente.
PARÁGRAFO QUINZE- Na aplicação das penalidades previstas neste parágrafo a
autoridade competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade, e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência
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de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.
PARÁGRAFO DEZESSEIS - A CONTRATADA, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a execução dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à
sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de
fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condições deste contrato, ou que impeça a sua execução,
por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.
PARÁGRAFO DEZESSETE - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma
do art. 109, da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO DEZOITO Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida,
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. XX da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
PARÁGRAFO DEZENOVE - O CONTRATANTE promoverá o registro no SICAF de toda e
qualquer penalidade imposta à CONTRATADA.
PARÁGRAFO VINTE- No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
PARÁGRAFO VINTE E UM - A data a ser utilizada como referência para a atualização do
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário Eletrônico.
PARÁGRAFO VINTE E DOIS - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos
entre as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
PARÁGRAFO VINTE E TRÊS - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.
CLÁUSULA ONZE - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Dos atos administrativos concernentes ao presente contrato cabe recurso nos
termos do art. 109 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DOZE - DA RESCISÃO
O CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato, sem prejuízo das
penalidades contratuais ou legais, no caso de sua inexecução total ou parcial ou nos
demais previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/93, e ainda nos seguintes:
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a) não-correção dos defeitos ou deficiências devidamente notificados nos serviços;
b) descumprimento das condições de habilitação e qualificação legalmente
exigidas, bem como das condições constantes deste instrumento e da proposta.
CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES
O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses
previstas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA QUATORZE - DA VIGÊNCIA E DA DURAÇÃO
O presente contrato terá vigência a partir da data de sua publicação no Diário
Oficial da União e duração de 12 (doze) meses, admitida sua prorrogação nos termos da
lei.
CLÁUSULA QUINZE - DO FORO
O foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de Alagoas é o
competente para solucionar qualquer questão relativa ao presente contrato.
CLÁUSULA DEZESSEIS - DA PUBLICIDADE
O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União,
conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, correndo as
despesas por conta do CONTRATANTE.
E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam o presente
instrumento em três vias de igual teor e forma para todos os fins de direito.
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Pelo TRE/AL:
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente do TRE/AL
Pela Empresa:
Representante legal da empresa
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 10 de maio de 2019.

Reporto-me à Informação 3107, da SLC (0539745),
para submeter a minuta de evento 0539763 à análise da
Assessoria Jurídica, em observância ao disposto no parágrafo
único do art. 38 da Lei 8.666/93.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/05/2019, às 15:19, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0539820 e o código CRC 9852D369.
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DESPACHO

Maceió, 13 de maio de 2019.

Senhor Secretário de Administração,
Tratam os presentes autos de análise de minuta de
edital de Pregão Eletrônico (0539763) para contratação de
serviços de telecomunicações, a ﬁm de prover a comunicação
de dados entre a sede o TRE/AL, os Cartórios Eleitorais e
escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o
estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de enlaces de
comunicação, fornecimento dos insumos necessários para o
funcionamento correto destes enlaces e serviço de
implantação, operação, manutenção e gerência destes
enlaces.
Veriﬁca-se, de início e salvo melhor percepção, a
ausência de alguns itens da lista de veriﬁcação prevista
no Anexo II da Portaria Presidência nº 226/2018 (licitação na
modalidade pregão eletrônico – aquisição de bens e serviços
de tecnologia da informação - TIC). São eles:
a) Item 26 - aprovação motivada do Termo
de
Referência
pela
autoridade
competente. Consta apenas a aprovação
do titular da área demandante para os
Estudos Preliminares e o Termo de
Referência da Contratação.
b) Item 65 - documento indicativo da
existência de recursos orçamentários
para suportar a despesa. Consta apenas
despacho SGO/COFIN, informando a
existência de reserva de crédito para
cobrir a despesa pretendida (0532345),
mas com um déficit de R$ 37.413,37.
Despacho AJ-DG 0540453
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instrução.

Assim, seguem os autos para aperfeiçoamento da

Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 13/05/2019, às 19:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0540453 e o código CRC DDEE8A49.
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DESPACHO

Maceió, 17 de maio de 2019.

Em atenção ao Despacho AJ-DG 0540453, devolvo
os autos à COFIN, para juntada do comprovante de reserva de
crédito, de acordo com a orientação do Despacho GSAD
0532698, o quadro demonstrativo constante do Despacho
SE I C 0538676 e a proporcionalidade dos valores a serem
executados no exercíco, considerando o ﬁnal da vigência do
atual contrato 40/2014 (14 de outubro próximo).
Ainda em atenção ao Despacho AJ-DG 0540453,
aprovo, na forma da regulamentação interna de contratações,
o Termo de Referência, em sua última versão (0538513), que
inclui dois anexos (0538517 e 0538589), considerando já ter
possiblidade os efeitos instrutórios pretendidos. Ressalvam-se
os aspectos técnicos envolvidos, de competência da Unidade
demandante.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/05/2019, às 16:19, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0543902 e o código CRC 3F0E9D2F.
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DESPACHO

Maceió, 17 de maio de 2019.

À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0543902).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 17/05/2019, às 17:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0543912 e o código CRC F7B88558.
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DESPACHO

Maceió, 20 de maio de 2019.

Senhor Coordenador da COFIN,

1. Analisamos o quadro uso de recursos para
despesas de teleprocessamento atual e veriﬁcamos o seguinte
cenário:

TAB 1 -RESERVAS DE CRÉDITO - TELEPROCESSAMENTO 2019
PRE EMP
SALDO
OBJETO
UA: STI. RESERVA DE CRÉDITO PARA ATENDER AO
SEI 10116-34.2018. ENLACE DEDICADO
100 MBPS. ACESSO À INTERNET. FORUM
16
4.986,55
ELEITORAL DE ARAPIRACA - FEA.
PERÍODO: 09/SET A 31/DEZ. VALOR MENSAL:
1.326,00 (C/ 4%).
UA: STI. RESERVA DE CRÉDITO PARA ATENDER AO
SEI 10601-34.2018. DESPESAS DE
TELEPROCESSAMENTO - ENLACE NOS CARTÓRIOS.
21
16.657,31
EXERCÍCIO 2019. PERÍODO: 28/SET A
31/DEZ. VALOR MENSAL: R$ 5.373,33 (C/
4%).
UA: STI. RESERVA DE CRÉDITO PARA ATENDER AO
SEI 10127-63.2018. FORNECIMENTO
DE ENLACE DEDICADO DE ACESSO A INTERNET
23
3.101,69
PARA A SEDE. PERÍODO: 21/OUT A 31/DEZ.
VALOR MENSAL: R$ 1.329,30 (C/
4%).
UA STI RESERVA DE CRED. PARA PRORROGAÇÃO
DE CONTRATO DE BACKBONE SECUNDÁRIO. ACRESCIMO DE 4% DE POSSÍVEL REAJUSTE.
53
146.877,89
DE 24OUT19 A 31DEZ19.
PROC 0011454-43.2018.6.02.8000.
CONSIDERANDO REDUÇÃO PROC315 000088109.2019.6.02
UA:STI. PRESTAçãO DE SERVIçOS DE BANDA
Despacho SGO 0544094
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206

LARGA DE ACESSO À INTERNET PARA UTILIZA
ÇÃO EM ESCRITÓRIOS REMOTOS DA JUSTIÇA
ELEITORAL EM ALAGOAS, NOTADAMENTE EM CAR
TÓRIOS ELEITORAIS. PA 000095393.2019.6.02.8000

177.618,00

TOTAL

R$ 349.241,44

TAB 2 -EMPENHOS TELEPROCESSAMENTO 2019
VALOR
EMPENHO EMPENHADO OBJETO
LÍQUIDO
17CT0018. EMPRESA FSF TECNOLOGIA. ENLACE
DEDICADO 100 MBPS. ACESSO À INTERNET.
FORUM ELEITORAL DE
126
10.616,96
ARAPIRACA - FEA. EXERCÍCIO
2019.
PERÍODO: 01/JAN A
08/SET.
127

128

129

131

161

181

80.236,80

16CT0030. BSB TIC SOLUÇÕES. CONEXÃO DE
DADOS - LINK TRE-FEM. EXERCÍCIO 2019.
PERÍODO: 01/JAN A 18/10.

47.983,27

18AT0011. EMPRESA VELOO. DESPESAS DE
TELEPROCESSAMENTO. ENLACE NOS
CARTÓRIOS. EXERCÍCIO 2019
PERÍODO: 01/JAN A
27/09

1.576,41

12.355,64

17CT0001. EMPRESA FSF TECNOLOGIA. ENLACE
DEDICADO 100 MBPS. ACESSO A INTERNET.
SEDE. EXERCÍCIO 2019.
PERÍODO: 01/JAN A
07/FEV.
17CT0020 - VELOO NET. ENLACE DEDICADO DE
ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DESTE
REGIONAL.
EXERCÍCIO
2019.
PERÍODO: 01/JAN A
20/OUT.

14CT0040. TELEMAR. CONEXÃO DE DADOS
ENTRE SEDE E CARTÓRIOS. BACKBONE
619.863,49
SECUNDÁRIO.

13.761,63

17CT0001. FSF TECNOLOGIA. ENLACE
DEDICADO 100 MBPS. ACESSO À INTERNET.
SEDE.
VALOR MENSAL R$ 1.178,17. (SEM A TAXA DE
INSTALçãO).
14CT0040. TELEMAR. REAJUSTE 2018.

Despacho SGO 0544094
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220

364

TOTAL

2.738,53

19.356,98

PRESTAçãO DE SERVIçOS DE COMUNICAçãO DE
DADOS ENTRE SEDE E CARTóRIOS
. BACKBONE
SECUNDáRIO.
16CT0030. BSB TIC. 3º TERMO
ADITIVO.CONTRATO DE PRESTAçãO DE
SERVIçOS DE COMUNICAçãO DE DADOS. TREFEM.

808.489,71

2. Somando os recursos reservados e empenhados
até agora, temos R$1.157.731,15 (total tab 1 + total tab 2).
Entretanto, o inicialmente previsto para 2019 foi o total
planejado de R$842.594,96. Subtraindo o planejado do
atualmente reservado e empenhado, teremos um deﬁcit
projetado de R$315.136,19.
3. Analisando as informações acima, vê-se que
temos que reduzir o comprometimento atual destes recursos.
Neste ponto observamos que o único item que não está
contratualmente comprometido seria a nova contratação de
Escritórios Remotos (Pré-empenho 206/2019), pois ainda será
licitada. Além disso, uma nova contratação daquela proporção
representaria um acréscimo no nível de gastos continuados, o
que impactaria o limite orçamentário e ﬁnanceiro do TRE.
Ademais, cabe lembrar que os outros empenhos e reservas de
crédito estão ligados a contratos em vigor, com perspectiva de
prorrogação, reajuste ou substitução (no caso do Backbone
Secundário).
4. Do relatado acima, caso se suspenda, por ora, a
nova licitação para contratar conexão de Escritórios Remotos,
ainda haveria uma diferença negativa no valor geral do
orçamento planejado para Despesas de Teleprocessamento de
R$ 137.518,19 (315.136,19 - 177.618,00). Esta situação
poderá ser avaliada para reforço por remajenamento de
eventuais sobras em outros itens aﬁns de gasto. Em anexo,
doc. 0544133, a atual situação de custeio para análise.
Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 20/05/2019, às 11:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0544094 e o código CRC ED7A9409.
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Coordenadoria Orçamentária e Financeira - Seção de Gestão Orçamentária

DADOS SIAFI e Tesouro Gerencial até dd/m/aa às 24hs
JCGA PO 001 Custeio
Crédito
JCGA PO 001 Investimento
disponível
JCGA PO 002 Capacitação de RH
Aderência Geral TSE (%) [leva em conta apenas as NEs]

Proposta de Lei Orçamentária Anual 2019 - Orçamento Ordinário

Anexo Planilha execução orçamento (0544133)

Comparativo Planejamento (SIGEPRO) x Execução (NE + PE).
R = Remanejamento [número na coluna "Observação" representa a ordem das observações (detalhadas no arquivo n 04)].
Atualizado até 17/maio/19 via Tesouro Gerencial [NE 323/2019 (de 1º/Abr/2019) e PE 152/2019 (de 1º/Abr/2019)]
Existem 6 despesas
,

GD
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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3
3
3
3
3
3
3
3

Planejado+Supl Corte (SEI n
Nova
Novo Valor
-SIGEPRO
8557-42.2018) proposta de
LOA 2019 (d )
2019 (a)
(b)
corte (c )
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
137.000,00
0,00
0,00
137.000,00
ENERGIA ELÉTRICA
933.142,89
0,00
0,00
933.142,89
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
677.923,99
0,00
0,00
677.923,99
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
2.570.286,00
0,00
0,00
2.570.286,00
MANUTENÇÃO PREDIAL
270.697,43
0,00
0,00
270.697,43
VIGILÂNCIA
2.218.225,00
0,00
0,00
2.218.225,00
Subtotal 1- AIEF
6.807.275,31
0,00 6.807.275,31
AÇÕES EDUCATIVAS
35.176,00
0,00
0,00
35.176,00
ALIMENTAÇÃO
39.780,00
0,00
0,00
39.780,00
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
1.922.177,00
0,00
0,00
1.922.177,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
83.010,00
0,00
0,00
83.010,00
COMBUSTÍVEIS
173.664,00
0,00
0,00
173.664,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
78.171,00
0,00
0,00
78.171,00
MATERIAL DE CONSUMO
57.047,00
0,00
0,00
57.047,00
DIÁRIAS
272.500,00
0,00
0,00
272.500,00
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
51.472,00
0,00
0,00
51.472,00
ESTAGIÁRIOS
202.706,00
0,00
0,00
202.706,00
OFICIAIS DE JUSTIÇA
117.630,00
0,00
0,00
117.630,00
MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO E ODONTOLOGICO
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS
MÓVEIS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS
MANUTENÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE
HIGIENIZAÇÃO
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA SERVIDORES
SEGUROS EM GERAL

4
4
4

TELEFONIA
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
REFORMA DA ANTIGA SEDE
REFORMA DE PENEDO
Subtotal 2 - AOSA
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
DE TI
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
EQUIP.PROCESSAMENTO DE DADOS
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Subtotal 3 - AOSI
REFORMA DA ANTIGA SEDE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
MÓVEIS
OUTROS MATERIAIS
PERMANENTES E

4

EQUIPAMENTOS

3
3
3
3

3
3
3
3
3

agregadas com saldo após remanejamento NEGATIVO (coluna "i")

Soma dos saldos negativos (ORIGINAL)
Soma dos saldos negativos (após 20 remanejamentos)
Descrição da Despesa agregada

#REF!
#REF!
486.035,00
0,00

Crédito adiconal

Pré-Empenhado
(e)

0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
31.178,11
47.520,61
32.026,05
317.558,42
428.283,19
14.000,00
0,00
61.138,72
0,00
0,00
18.292,00
24.269,10
0,00
0,00
41.916,95
0,00

(264.025,16) (Coluna G)
(385.623,08) (Coluna I)

0,00
0,00

Saldo
Saldos após
Saldo planejado Remanejamento
Empenhado
remanejamento
(g) = (d-e-f)
(h)
(f)
i = (g+h)
127.300,00
9.700,00
(9.700,00)
0,00
934.001,51
(858,62)
44.661,87
43.803,25
557.943,83
88.802,05
31.646,27
120.448,32
2.378.516,63
144.248,76
(36.001,82)
108.246,94
56.132,29
227.539,09
(19.460,13)
208.078,96
(31.825,82)
0,00
(31.825,82)
1.932.492,40
5.986.386,66
437.605,46
11.146,19
448.751,65
31.935,00
(10.759,00)
17.748,00
6.989,00
23.023,22
16.756,78
0,00
16.756,78
(83.032,48)
372.137,46
1.405.868,34
455.169,94
57.851,00
25.159,00
0,00
25.159,00
176.725,70
(3.061,70)
3.061,70
(0,00)
61.822,85
(1.943,85)
34.095,87
32.152,02
6.009,40
26.768,50
0,00
26.768,50
220.291,29
52.208,71
(17.482,27)
34.726,44
45.725,88
5.746,12
2.508,54
8.254,66
141.777,54
19.011,51
(19.011,51)
22.990,04
94.639,96
0,00
94.639,96

24.500,00

0,00

0,00

24.500,00

0,00

0,00

4.608,61

19.891,39

0,00

19.891,39

111.392,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

111.392,00
0,00

0,00
0,00

1.853,28
0,00

98.808,13
0,00

10.730,59
0,00

3.362,37
0,00

14092,96
0,00

147.502,00
141.796,00

0,00
0,00

0,00
0,00

147.502,00
141.796,00

0,00
0,00

14.528,43
36.876,07

12.248,23
87.319,99

120.725,34
17.599,94

0,00
18.661,82

120.725,34
36.261,76

109.310,00
75.000,01
109.200,00
25.212,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

109.310,00
75.000,01
109.200,00
25.212,00

0,00
0,00
0,00
0,00

50.200,05
5.220,76
0,00
0,00

60.403,20
33.111,05
121.959,18
16.050,00

(1.293,25)
36.668,20
(12.759,18)
9.162,00

0,00
7.140,27
0,00
0,00

(1.293,25)
43.808,47
(12.759,18)
9.162,00

117.972,01
0,00
0,00
0,00
3.895.217,02

0,00
0,00
0,00
0,00
-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

117.972,01
0,00
0,00
0,00
3.895.217,02

0,00
0,00
1.100.000,00
250.000,00
1.350.000,00

2.471,98
0,00
104.818,67
0,00
375.586,01

159.188,28
0,00
116.949,13
0,00
2.904.666,06

(43.688,25)
0,00
878.232,20
250.000,00
1.964.964,95

21.325,81
0,00
475,69
0,00
(11.146,19)

(22.362,44)
0,00
878.707,89
250.000,00
1.953.818,76

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

363.976,00

0,00

136.024,00

0,00

136.024,00

213.954,72
440.623,01
30.400,00
842.594,96
2.027.572,69
0,00
213.702,21
177.100,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

213.954,72
440.623,01
30.400,00
842.594,96
2027572,69
0,00
213.702,21
177.100,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.060.000,00
542.548,00
0,00

139.340,90
183.621,40
15.207,10
349.241,44
1.051.386,84
0,00
114.149,56
0,00

964,80
5.777,83
0,00
808.489,71
817.136,79
0,00
40.500,00
0,00

73.649,02
251.223,78
15192,90
(315.136,19)
159.049,06
1.060.000,00
601.600,65
177.100,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

73.649,02
251.223,78
15.192,90
(315.136,19)
159.049,06
1.060.000,00
601.600,65
177.100,00

103.949,77

0,00

0,00

103.949,77

0,00

2.686,35

23.285,81

77.977,61

0,00

77.977,61

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Coordenadoria Orçamentária e Financeira - Seção de Gestão Orçamentária

DADOS SIAFI e Tesouro Gerencial até dd/m/aa às 24hs
JCGA PO 001 Custeio
Crédito
JCGA PO 001 Investimento
disponível
JCGA PO 002 Capacitação de RH
Aderência Geral TSE (%) [leva em conta apenas as NEs]

Proposta de Lei Orçamentária Anual 2019 - Orçamento Ordinário

Anexo Planilha execução orçamento (0544133)

Comparativo Planejamento (SIGEPRO) x Execução (NE + PE).
R = Remanejamento [número na coluna "Observação" representa a ordem das observações (detalhadas no arquivo n 04)].
Atualizado até 17/maio/19 via Tesouro Gerencial [NE 323/2019 (de 1º/Abr/2019) e PE 152/2019 (de 1º/Abr/2019)]
Existem 6 despesas
,
4
4

VEÍCULOS
EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
Subtotal 4 - AREA
Total 1 - CP Manutenção Geral

0,00
2.650,00
497.401,98
13.227.467,00

0,00
0,00
-

0,00
0,00
0,00
0,00

#REF!
#REF!
486.035,00
0,00

agregadas com saldo após remanejamento NEGATIVO (coluna "i")

Soma dos saldos negativos (ORIGINAL)
Soma dos saldos negativos (após 20 remanejamentos)
0,00
0,00
0,00
2.650,00
0,00
4.156,20
497.401,98
1.602.548,00
120.992,11
13.227.467,00
2.997.548,00
1.976.248,15

0,00
740,00
64.525,81
9.772.715,32

(264.025,16) (Coluna G)
(385.623,08) (Coluna I)
0,00
(2.246,20)
1.914.432,06
4.476.051,53

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
(2.246,20)
1.914.432,06
4.476.051,53
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de maio de 2019.

À SAD.
Sr. Secretário,
Em atenção Despacho AJ-DG 0540453, notadamente
seu item "b", bem como o Despacho GSAD 0543902, temos o
que informa o Despacho SGO 0544094 que indica a existência
de um déﬁcit total de R$ 315.136,19, considerando-se o
executado/a
executar
(pré-empenhado/reservado
e
o
empenhado) em face do planejado, concluindo pela
necessidade de redução do comprometimento atual dos
recursos em análise, em razão do que esclarece, inclusive
bem lembrando outras demandas que resultariam em aumento
do referido déficit.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 20/05/2019, às 13:11,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0544189 e o código CRC 14A1C868.

0011213-69.2018.6.02.8000

Despacho COFIN 0544189

0544189v1

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 616

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de maio de 2019.

À STI.
Sr. Secretário,
Em face do Despacho COFIN 0544189, relatando
u m défcit de R$ 315.136,19 (trezentos e quinze mil, cento e
trinta e seis reais e dezenove centavos), encaminho os autos a
Vossa Senhoria para junto com as unidades dessa Secretaria
informar de onde deverá sair o valor orçamentário necessário
e suﬁciente para cobertura da despesa com a contratação
objetivada nestes autos, em detrimento de outros ações que
estão programadas por essa Secretaria ao longo deste
exercício financeiro.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 20/05/2019, às 17:36, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0544538 e o código CRC 345FF0EC.

0011213-69.2018.6.02.8000

Despacho GSAD 0544538

0544538v1
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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 maio de 2019.

Senhor Secretário de Administração,
Considerando que a solução para o déﬁcit
demonstrado por Vossa Senhoria foi apresentada em reunião
que ocorreu na Direção-Geral no dia 23 de maio, devolvo os
presentes autos para continuidade dos procedimentos
pertinentes.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 29/05/2019, às 13:22, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0548489 e o código CRC 65D173DF.

0011213-69.2018.6.02.8000

Despacho STI 0548489

0548489v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de maio de 2019.

Reporto-me aos despachos 0544094 e 0548489 para
devolver os presentes autos à COFIN no sentido de, com a
urgência que o caso requer, concluir o procedimento de
reserva de crédito e demais medidas previstas no art. 16 da
Lei de Responsabilidade Fiscal, considerando, para efeito
deste exercício a deliberação ocorrida na reunião indicada
pelo Sr. Secretário de TI, a saber, cancelamento total da
dotação destinada à reforma do cartório de Penedo (R$
250.000,00); cancelamento parcial da dotação destinada à
manutenção de máquinas e equipamentos (R$ 50.000,00) e de
manutenção e de manutenção e conservação de equipamentos
de processamento de dados (R$ 15.136,19), considerando os
valores constantes da planilha de evento 0544133.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/05/2019, às 15:16, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0549322 e o código CRC 6BBBFF2C.

0011213-69.2018.6.02.8000

Despacho SAD 0549322

0549322v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de maio de 2019.

À SGO,
Considerando a manifestação da SAD (0549322),
com a indicação dos recursos orçamentários, encaminho os
autos para a reserva de crédito.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 30/05/2019, às 15:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0549362 e o código CRC F953635C.

0011213-69.2018.6.02.8000

Despacho COFIN 0549362

0549362v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de maio de 2019.

À SAD,
Sr. Secretário,
Acredito que há um equívoco na indicação de
remanejamento do valor de R$ 15.136,19 da despesa de
"Manutenção
e
Conservação
de
Equipamentos
de
Processamento de Dados", pois em reunião fora indicada a
despesa de "Manutenção de Software".
Dessa forma, solicito que seja avaliada se a despesa
agregada será mesmo a indicada por essa Secretária.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 30/05/2019, às 16:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0549494 e o código CRC B4265BAD.

0011213-69.2018.6.02.8000

Despacho COFIN 0549494

0549494v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de maio de 2019.

À COFIN
Senhor Coordenador,
Em atenção ao Despacho COFIN 0549494, retiﬁco
a composição dos recursos remanejados para atender a
demanda destes autos:
a) cancelamento total da dotação destinada à
reforma do cartório de Penedo - R$ 250.000,00;
b) cancelamento parcial da dotação destinada à
manutenção de máquinas e equipamentos - R$ 50.000,00;
c) cancelamento parcial da dotação
à manutenção de software - R$ 15.136,19.

destinada

Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/05/2019, às 17:10, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0549532 e o código CRC D3F41E2F.

0011213-69.2018.6.02.8000

Despacho SAD 0549532

0549532v1
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__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
USUARIO : TONY SA
30/05/19 17:14
PAGINA : 1
UG EMITENTE
: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
PLANO INTERNO
: AOSI TELEPR - TELEPROCESSAMENTO
TIPO DE VALOR
: 1 - A EMPENHAR
NUMERO
EMIS. PTRES
ND
UGR
VALOR
000016
084621
339040
000000
4.986,55
000019
084621
339040
000000
0,00
000021
084621
339040
000000
16.657,31
000022
084621
339040
000000
0,00
000023
084621
339040
000000
3.101,69
000053
084621
339040
000000
146.877,89
000054
084621
339040
000000
0,00
000062
084621
339040
000000
0,00
000151
084621
339040
000000
0,00
000152
084621
339040
000000
0,00
000175
084621
339040
000000
0,00
000206
084621
339040
000000
177.618,00
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Anexo Saldo a empenhar_despesas com teleprocessamento (0549550)
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__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
USUARIO : TONY SA
30/05/19 17:17
DATA EMISSAO
: 04Fev19
NUMERO : 2019PE000053
DATA LIMITE
: 31Dez19
UG EMITENTE
: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
:
TAXA CAMBIAL
:
OBSERVACAO / FINALIDADE
UA STI RESERVA DE CRED. PARA PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE BACKBONE SECUNDÁRIO. ACRESCIMO DE 4% DE POSSÍVEL REAJUSTE. DE 24OUT19 A 31DEZ19.
PROC 0011454-43.2018.6.02.8000. CONSIDERANDO REDUÇÃO PROC 0000881-09.2019.6.02
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401081 1 084621 0100000000 339040
AOSI TELEPR
146.877,89

LANCADO POR : 88946568453 - ESMERALDO
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 070011

Anexo PE n.º 53/2019. Serviços de telecomunicações (0549552)

04Fev19

20:11
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__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
USUARIO : TONY SA
30/05/19 17:28
DATA EMISSAO
: 30Mai19
NUMERO : 2019PE000228
DATA LIMITE
:
UG EMITENTE
: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
:
TAXA CAMBIAL
:
OBSERVACAO / FINALIDADE
UA: STI. RESERVA DE CRéDITO COMPLEMENTAR AO PE 53/2019, COM VISTAS à CONTRATAçãO DE SERVIçOS DE TELECOMUNICAçõES (BACKBONE), RELATIVA AO PERíODO DE 24/10 A
31/12/2019 E VALOR DE INSTALAçãO.REALIZAçãO DE CERTAME.PROC. 0011213-69.2018.
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401082 1 084621 0100000000 339040
AOSI TELEPR
111.522,08

LANCADO POR : 77720784472 - TONY SA
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 070011

Anexo Pe n.º 228/2019. Reforço PE 53/19. Backbone (0549574)

30Mai19

17:27
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__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
USUARIO : TONY SA
30/05/19 18:15
DATA EMISSAO
: 30Mai19
NUMERO : 2019PE000230
DATA LIMITE
:
UG EMITENTE
: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO
:
TAXA CAMBIAL
:
OBSERVACAO / FINALIDADE
UA: STI. RESERVA DE CRéDITO COMPLEMENTAR AO PE 53/2019, COM VISTAS à CONTRATAçãO DE SERVIçOS DE TELECOMUNICAçõES (BACKBONE), RELATIVA AO PERíODO DE 24/10 A
31/12/2019 E VALOR DE INSTALAçãO.REALIZAçãO DE CERTAME.PROC. 0011213-69.2018
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
V A L O R
401082 1 084621 0100000000 339040
AOSI TELEPR
4.378,78

LANCADO POR : 77720784472 - TONY SA
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 070011

Anexo Pré-empenho n.º 230/2019. Prestação. Serviços. (0549665)

30Mai19

18:14
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI
Conformidade nesta data.
Documento:
Pré-empenhos

n.ºs

228/2019

(SEI 0549574) e 230/2019 (SEI

0549665).
Observação:

1.

Vide

remanejamento

constante

do

despacho

SAD

doc.

0549532.
2. Abaixo, saldo total do pré-empenho 53/2019 - já reforçado pelo
PE 228/2019, inclusive com valores para instalação.
3. Lembramos que no Processo 0000985-35.2018.6.02.8000 foi
solicitada a inclusão de mais um link (novo imóvel da Biblioteca). Foi emitido
mais um pré-empenho para tanto, PE 229/2019 no valor de R$4.855,27 (período
de 01/07 A 23/10/2019, com instalação).
__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PREEMPENHO)__________________
31/05/19 08:07
USUARIO : ESMERALDO
PAGINA : 3
UG EMITENTE
: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
A PARTIR DO
: 000005
TIPO DE VALOR : 1 - A EMPENHAR
NUMERO
FAVORECIDO
FONTE
000053 000000/00000 0100000000

ND
339040

VALOR
262.778,75

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 31/05/2019, às 08:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0549668 e o código CRC D245FA7F.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0549668
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 31 de maio de 2019.
SEI n. 0011213-69.2018.6.02.8000
Informação n. 113/2019
À COFIN,
Senhor Coordenador da COFIN,
1. Procedemos às reservas de crédito e aos remanejamentos indicados (docs.
0549665 e 0549574), registrando na planilha de controle orçamentário.
2. Contudo temos dois problemas que tem que ser resolvido:
2.1 Após a emissão das reservas acima solicitadas, o saldo após
remanejamento da despesa agregada Serviços de teleprocessamento ﬁcou
negativo em 120.756,13, ou seja, o mesmo valor das duas reservas emitidas.
Creio que houve um equívoco no valor solicitado para remanejar (R$
315.136,19), sendo tal valor o déﬁcit então existente, sem levar em conta a
nova contratação.
2.2 Para atender a LRF, é necessário que seja informado de onde sairá o valor
necessário para a nova contratação, podendo ser na PLOA 2020 por
remanejamento de crédito orçamentário (indicar qual) ou pedido de crédito
adicional ao TSE, este sem fonte compensatória, sendo que neste último caso
não temos como saber se será ou não atendido.
3. Sendo assim, solicito da SAD que aguarde a consolidação da situação
orçamentária deste Tribunal. Além disto, foi detectado pela SEGEC, déﬁcit em
alguns contratos estimativos de R$ 180.000,00, onde ressalto que este valor
está abaixo do valor necessário, provavelmente pelo fato dos meses envolvido
no cálculo (janeiro e fevereiro) serem de consumo inferior aos demais.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de

Despacho SGO 0549742
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Seção, em 03/06/2019, às 11:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0549742 e o código CRC 59F2187C.

0011213-69.2018.6.02.8000

Despacho SGO 0549742

0549742v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de junho de 2019.

À SGO (c/c p SAD p ciência),
Sr. Chefe,
Analisando o despacho SGO (0549742), retorno os
autos para um maior análise dessa Seção,
diante do
argumentos abaixo:
a) O valor constante na proposta orçamentária de
2019 para a despesa de comunicação de dados é da ordem de
R$ 842.594,96 (0551018);
b) Considerando que a STI, em seu levantamento
preliminar para elaboração da proposta, estipulou o valor
base antes da incidência da projeção de reajuste de 4% em R$
1.204.993,71, a necessidade de reforço para este exercício
seria da ordem de R$ 362.398,75;
c) Considerando que a SAD indicou remanejamento
no montante de R$ 315.136,19, evento (0549532), entendo
que o déﬁcit seria de R$ 47.262,56, bem inferior ao valor
apontado por essa SGO no total de R$ 120.756,13;
d)
Considerando,
ainda
que
o
déﬁcit
apresentado será remanejado, após indicação pela SAD , face
a necessidade de continuidade da despesa;
Por todo o exposto, e considerando que o valor
previsto com despesas de comunicação de dados para o
exercício de 2020 está contemplado em R$ 1.300.195,00,
evento (0546826), solicito rever o item 2.2 do referido
despacho quanto ao atendimento à Lei de Responsabilidade
Fiscal.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 04/06/2019, às 12:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei

Despacho COFIN 0550997
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11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0550997 e o código CRC FDD7E98D.

0011213-69.2018.6.02.8000

Despacho COFIN 0550997

0550997v1
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Anexo Proposta STI (0551018)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de junho de 2019.
Maceió, 5 de junho de 2019.

SEI n. 0011213-69.2018.6.02.8000
Informação n. 115/2019
À COFIN e à SAD,
Senhor Coordenador da COFIN e Sr, Secretário de Administração,
1. Solicito desconsiderar o despacho n. 113/20169 (evento 0549742), devido a
erro quanto a informação do item 2.2 (PLOA 2020).
2. Procedemos às reservas de crédito e aos remanejamentos indicados
(docs. 0549665 e 0549574),
registrando
na
planilha
de
controle
orçamentário. Contudo temos um problema que tem que ser resolvido com
respeito ao déﬁcit existente na despesa agregada serviços de
teleprocessamento, atualmente com saldo negativo de R$ 120.756,13. Esse é o
valor do déﬁcit, apesar do valor diferente informado pelo Coordenador (evento
0550997). Sugerimos que seja remanejado tal valor do saldo existente na
despesa agregada apoio administrativo, técnico e operacional. Caso concorde,
é necessário apenas informar à SGO, dando ao mesmo tempo seguimento ao
presente SEI.
3 . LOA 2019. Se houver a concordância da SAD na realização do
remanejamento citado no item 2 acima, informo a existência de crédito
orçamentário para atender a despesa pretendida, havendo adequação
orçamentária e financeira.
4 . PLOA 2020 e 2021. Após a divulgação dos limites ﬁnais da proposta
orçamentária de 2020, informo que o valor programado é suﬁciente para
atender a despesa do contrato aqui tratado, conforme informado no SEI n.
0009991-66.2018.6.02.8000, evento 0546826. Com relação a futura elaboração
da Proposta Orçamentária de 2021, a ser realizada nos meses de fevereiro a
abril de 2020, informo que a despesa será normalmente incluida quando da
sua programação pela unidade administrativa competente.
Despacho SGO 0551139
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5. Para concluir a análise de potencial expansão de despesa continuada,
conforme a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal),
informamos que não identiﬁcamos incompatibilidades quanto a diretrizes,
objetivos, prioridades e metas previstas na LDO ou no Plano Plurianual, ou
infringências a qualquer de suas disposições.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 05/06/2019, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0551139 e o código CRC 571D39B3.

0011213-69.2018.6.02.8000

Despacho SGO 0551139

0551139v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de junho de 2019.

Devolvo os autos à SGO/COFIN, para promover o
remanejamento indicado no item 2 do Despacho 0551139,
como forma de sanar o deﬁcit orçamentário assinalado e
viabilizar a continuidade do trâmite dos presnetes autos com
vistas à contratação dos serviços pretendidos.
Ao depois, devolver os autos à análise da AJ-DG, em
atenção ao Despacho 0540453. Nesse sentido, informo que o
TR foi aprovado em nosso Despacho 0543902.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/06/2019, às 19:33, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0552236 e o código CRC E9280F21.

0011213-69.2018.6.02.8000

Despacho SAD 0552236

0552236v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de junho de 2019.

À SGO,
Para continuidade do feito, após manifestação da
SAD (0552236).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 06/06/2019, às 09:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0552322 e o código CRC 21820A1A.

0011213-69.2018.6.02.8000

Despacho COFIN 0552322

0552322v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 08 de junho de 2019.

Á AJ-DG,
Foi autorizado pela SAD (evento 0552236) e
realizado o remanejamento de crédito proposto pela SGO
(even to 0551139), com registro na planilha de controle
orçamentário da SGO. Assim, resolvido a questão
orçamentária do presente exercício, encaminho para
continuidade do feito.
Att.
Rogério Rocha da Silva
SGO
Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 08/06/2019, às 16:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0553559 e o código CRC D48B16ED.

0011213-69.2018.6.02.8000

Despacho SGO 0553559

0553559v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0011213-69.2018.6.02.8000
: COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
: PREGÃO ELETRÔNICO - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Parecer nº 1126 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
1. DO OBJETO

Tratam os presentes autos de análise de minuta de
edital de Pregão Eletrônico (0539763) para contratação de
serviços de telecomunicações, a ﬁm de prover a comunicação
de dados entre a sede o TRE/AL, os Cartórios Eleitorais e
escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o
estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de enlaces de
comunicação, fornecimento dos insumos necessários para o
funcionamento correto destes enlaces e serviço de
implantação, operação, manutenção e gerência destes
enlaces.
2. DO PROCEDIMENTO

Constam dos autos os seguintes documentos:
- Documento de Oﬁcialização da Demanda - DOD nº
30/2019 (0475121), preenchido pela unidade demandante
epigrafada,
na
forma
prevista
pela
Resolução
nº
182/2013, que dispõe sobre diretrizes para as contratações de
Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação pelos
órgãos submetidos ao controle administrativo e ﬁnanceiro do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ);
- Portaria nº 503/2019, constituída na forma da
regulamentação de regência, que nomeou a Comissão de
Planejamento, com vistas à pretendida contratação (0483852);
- Estudos Preliminares, conforme
regulamentação de regência (0488499);

previsto

na

- Termo de Referência (0488517);
- Aprovação do TR e dos Estudos Preliminares pelo
Secretário de Tecnologia da Informação (0494787);
Aprovação
Administração (0543902)

do

TR

pelo

Secretário

de

- Informação da SEIC (0512068) dando conta de
uma estimativa de preços bem superior ao previsto
pela unidade requisitante no plano de contratações 2019
(0507899) e relatando informação da atual contratada OI
Telemar, de que as velocidades requeridas no termo de
referência, para a nova contratação são, no mínimo, o dobro
das velocidades da rede atual (0507740), o que levou aquela
unidade a devolver os autos à COINF, para avaliação das
propostas;
- Análise da COINF quanto às propostas obtidas
pela
SEIC
(0515656), informando que as cotações
apresentadas
e
consideradas
na
Informação
1727,
doc. 0512068, em seu item 5, são tecnicamente compatíveis
com o Termo de Referência apresentado e sugerindo como
valor estimado para fins de balizamento o seguinte:
(A) = Valor atual do Contrato TRE/AL
40/2014 - 8º Termo de Apostilamento,
doc. 0498873, que não contempla o
Fórum Eleitoral de Maceió - FEM,
nem o Fórum Eleitoral de Arapiraca FEA = R$ 740.911,33
(B) = Acréscimo do link para o FEM
(con_ded_AL_perfil_6) doc. 0424156 (Valor referencial - 7º
Termo Aditivo),acréscido de 5,48% do
8º Termo de Apostilamento = R$
11.441,99 * 1,0548 * 12 (doze meses)
= R$ 144.828,13
(C) = Acréscimo do link para o FEA
(con_ded_AL_perﬁl_4)
doc. 0424156 (Valor referencial - 7º
Termo Aditivo), acréscido de 5,48% do
8º Termo de Apostilamento= R$
8.570,52 * * 1,0548 * 12 (doze meses)
= R$ 104.482,21
(A) + (B) + (C) = R$ 990.221,67 projeção
de
preço
máximo
considerado os valores atualmente
praticados pelo Contrato TRE/AL nº
40/2014, objeto de substituição.
- Despacho da SAD (0532698) orientando a
utilizar os parâmetros assinalados pela COINF no
Despacho 0515656, para efeito de reserva de crédito;
- Despacho SGO/COFIN, informando a existência
de reserva de crédito (com alguns ajustes) para cobrir a
despesa pretendida (0532345);

Parecer 1126 (0553718)
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- Despacho SEIC (0532841), sugerindo como
projeção máxima para a referida contratação o valor anual de
R$ 990.221,67 (novecentos e noventa mil duzentos e vinte e
um reais e sessenta e sete centavos);
- Nova versão
do
Termo
de Referência
(0536806), com a retiﬁcação do Item 2.10 com a retirada da
alusão equivocada ao Sistema de Registro de Preços;
- Despacho SEIC (0538676), indicando os valores
unitários por item;
- Minuta de edital (0539763) elaborada pela SLC.
- Reforço da reserva de crédito (0553559).
Em seguida, houve a remessa dos autos a esta
Assessoria Jurídica para emissão de parecer, ex vi parágrafo
único do art. 38 da Lei n.º 8.666/93 c/c art. 11 da Resolução
nº 15.787/2017.
Segundo a referida minuta do edital, o presente
certame trata de licitação na modalidade pregão, na forma
eletrônica, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE (LOTE
ÚNICO), conforme descrito neste Edital e seus Anexos,
objetivando a contratação de serviços de telecomunicações,
para prover a comunicação de dados entre a sede o TRE/AL,
os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça
Eleitoral, localizados em todo o estado de Alagoas, incluindo:
fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos
insumos necessários para o funcionamento correto destes
enlaces, e serviço de implantação, operação, manutenção e
gerência destes enlaces.
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e ﬁnanceiras às unidades
competentes, passamos a opinar quanto aos aspectos
jurídicos, nos termos que seguem.
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,
na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.
O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
antedita Lei nº 10.520/02, bem como o §1º do art. 2º do
Decreto nº 5.450/05, destina-se à aquisição de bens e serviços
comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente deﬁnidos pelo edital, por
meio de especificações usuais no mercado.
Dessa forma, tem-se que o objeto da presente
licitação é passível de aquisição via pregão, existindo a
possibilidade jurídica de utilização dessa modalidade ao
certame em tela, registrando-se, ainda, que quase todos os
atos da fase interna ou preparatória, previstos no art. 3º da
Lei n.º 10.520/02 c/c o art. 9º do Decreto n.º 5.450/05, foram
devidamente observados.
Frise-se, também, que o presente procedimento
contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 30 do Decreto nº 5.450/05, quais sejam, as
justiﬁcativas da contratação, os termos de referência, as
planilhas de custo e a minuta do edital, sendo que esta não
traz cláusula restritiva ou impertinente para a execução do
objeto contratual, obedecendo, destarte, ao art. 37, inc. XXI,
da Constituição Federal, pendente, ainda, a autorização de
abertura da licitação.
Nota-se
ainda
que
as
exigências
quanto
à habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceitua o art. 14, do
Decreto nº 5.450/05; que é objetivo o critério de julgamento
adotado, havendo regular previsão das fases do procedimento
licitatório
e
que
os
anexos
do
edital estão de acordo com as exigências legais.
Registre-se que se encontra dentro dos preceitos
legais e regulamentares as regras de não exclusividade de
participação na licitação das microempresas e empresas de
pequeno porte.
4. DA MINUTA CONTRATUAL

A minuta contratual ora analisada atende às
prescrições contidas no art. 55 da Lei nº 8.666/93, trazendo
os elementos necessários para o caso presente, quais sejam: a
legislação aplicável, o objeto e seus elementos característicos,
o regime de execução, o preço e as condições de pagamento,
o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da
classiﬁcação funcional programática, os direitos e as
obrigações das partes, a vigência, as sanções cabíveis e os
valores das multas, os casos de rescisão, o reconhecimento
dos direitos da Administração, em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93, a legislação
aplicável à execução do contrato e aos casos omissos e a
obrigação do contratado de manter, durante toda a execução
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualiﬁcação
exigidas na legislação.
5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
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Em face do que determina a Portaria Presidência
nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de veriﬁcação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, - segue a
pertinente
lista
de
veriﬁcação
relativa
ao
Anexo
II: LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO –
aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação TIC.
LISTA DE VERIFICAÇÃO dos atos administrativos
e documentos preﬁxados nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93
(esta, aplicada subsidiariamente) e no Decreto nº 5.450/05,
necessários à instrução da fase interna do procedimento
licitatório na modalidade pregão, no formato eletrônico.
Sim
Não Evento
N/A

Item Questionário
FORMALIDADES PRELIMINARES
1

2

O processo administrativo foi devidamente
autuado?
SIM
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93
A demanda por bens e/ou serviços de TI está
em
harmonia
com
o
Planejamento
Estratégico Institucional (PEI) ou com o
Planejamento Estratégico de Tecnologia da
Informação e Comunicação (PETIC) do
TRE/AL, alinhados com o Planejamento
Estratégico do Poder Judiciário?

0475121

Ref. caput do art. 6º, da Resolução nº
182/2013
A unidade demandante da contratação para
os ﬁns do disposto no caput do art. 7º e o
seu § 1º, ambos da Resolução nº 182/2013,
apresentou no 1º trimestre do ano que
antecede a contratação os elementos
suﬁcientes para subsidiar a proposta
orçamentária e até o dia 30 de novembro do
mesmo ano o Plano de Contratações de
Soluções de Tecnologia da Informação e
Comunicação, na forma do Manual de
Contratações de TI do TRE/AL - Etapas do
Planejamento da Contratação?

Resolução nº 182/2013:
3

Art. 7º O Plano de Contratações de STIC do
órgão deverá ser elaborado no exercício SIM
anterior ao ano de sua execução, pela
Área de Tecnologia da Informação e
Comunicação, em harmonia com o seu Plano
Diretor de Tecnologia da Informação e
Comunicação (PDTIC), de modo a incluir
todas as contratações necessárias ao
alcance dos objetivos estabelecidos nos
planejamentos do órgão e de TIC.

0476204

§ 1º O Plano de Contratações de STIC deverá
ser submetido até o dia 30 (trinta) de
novembro de cada ano à autoridade
competente do órgão que deliberará sobre
as ações e os investimentos em Tecnologia
da Informação e Comunicação a serem
realizados.
4

Consta dos autos Estudos Preliminares e
EP0488499;
Projeto Básico ou Termo de Referência?
SIM
TR0488517
Ref. art. 8 da Resolução nº 182/2013

5

Se
a
contratação for
de
mão
de
obra terceirizada, a Equipe de Planejamento
da Contratação elaborou Plano de Trabalho,
N/A
nos termos do art. 9º da Resolução nº
182/2013, antes de fazer o Termo de
Referência?
A unidade demandante e a Equipe de
Planejamento da Contratação estão cientes
de que não poderão ser objeto de
contratação de STIC:

6

(1) mais de uma solução de TI em um SIM
único contrato; e
(2) gestão de processos de Tecnologia da
Informação
e
Comunicação,
incluindo
segurança da informação

7

Na hipótese de a contratação se destinar à
aquisição de serviço de Suporte Técnico aos
processos de planejamento e avaliação da
qualidade da Solução STIC, o responsável
indicado para supervisionar o contrato é N/A
servidor deste TRE?

Ref. § 1º do art. 10 da Resolução CNJ nº
182/2013.

8

A unidade demandante e a Equipe de
Planejamento da Contratação estão cientes de
que a empresa contratada para prover a STIC
não poderá ser a mesma que avalia, mensura N/A
ou fiscaliza o objeto da contratação?

Ref. Parágrafo segundo do
Resolução CNJ nº 182/2013
9

art.

10,

da

Foram observadas as vedações constantes do
SIM
art. 11 da Resolução CNJ nº 182/2013?
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10

Os Estudos Preliminares contemplam as
etapas previstas no § 1º do art. 12 da SIM
Resolução CNJ nº 182/2013?

0488499

11

Consta
dos
autos
o
Documento
de
Oﬁcialização da Demanda, contemplando os
SIM
elementos enunciados no § 5º do art. 12 da
Resolução CNJ nº 182/2013?

0475121

12

Foi instituída equipe de planejamento da
contratação, na forma dos §§ 5º, 6º e 7º do art. SIM
12 Resolução CNJ nº 182/2013?

0483852

13

Houve a indicação do Gestor do Contrato,
SIM
Fiscal do Contrato ou Equipe de Gestão?

14

15

16

17

A equipe de planejamento foi quem elaborou e
assinou os Estudos Preliminares e o TR ou PB?

Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº
182/2013
O titular da área demandante aprovou os
termos da contratação?

Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº
182/2013
A
autoridade
competente
autorizou
o
prosseguimento da contratação pretendida?

Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº
182/2013

0488517
(TR)

SIM

SIM

0494787

SIM

0486074

A Equipe de Planejamento da Contratação
produziu justiﬁcativa para a não elaboração da
documentação exigida em cada uma das
etapas dos Estudos Preliminares da STIC
(análise de viabilidade da contratação, N/A
sustentação do contrato, estratégia para a
contratação e análise de risco)?

Ref. § 3º, do art. 13, da Resolução nº 182/2013
18

O documento viabilidade da contratação
contém os elementos mínimos estabelecidos SIM
no art. 14, da Resolução CNJ nº 182/2013?

19

O documento sustentação do contrato contém
os elementos mínimos estabelecidos no art. SIM
15, da Resolução CNJ nº 182/2013?

20

O documento estratégia para a contratação
contém os elementos mínimos estabelecidos SIM
no art. 16, da Resolução CNJ nº 182/2013?

21

O documento análise de riscos contém os
elementos mínimos estabelecidos no art. 17, SIM
da Resolução CNJ nº 182/2013?

22

A Equipe de Planejamento da Contratação
elaborou o Termo de Referência em
SIM
consonância com os Estudos Preliminares da
STIC?

23

A Equipe de Planejamento da Contratação
observou o constante nos §§ 1º, 2º e 3º, do art.
SIM
18, da Resolução nº 182/2013, na elaboração
do TR?

24

O Termo de Referência contém ainda os
elementos
mínimos
estabelecidos
na SIM
Resolução CNJ nº 182/2013?

25

O titular da área demandante aprovou os
Estudos Preliminares e o Termo de Referência SIM
da Contratação?

0488499

0538513

0494787

PESQUISA DE PREÇOS

26

Antes da pesquisa de preços, consta a
aprovação motivada do Termo de Referência
X
pela autoridade competente?

Ref. art. 9º, II, § 1º do Decreto nº 5.450/2005
Foi realizada a pesquisa de preços praticados
pelo mercado do ramo do objeto da licitação?
27

28

0543902
(DEPOIS)

0512068

Ref. art. 3º, III, da Lei nº 10.520/02, art. 9º, § SIM
2º, do Decreto nº 5.450/2005, arts. 15, III e
43, IV da Lei nº 8.666/1993, art. 22, IN/SLTI
04/2014 e IN/SLTI 05/2014.
Tratando-se de serviço, existe orçamento
detalhado em planilhas que expresse a
composição de todos os seus custos unitários
baseado em pesquisa de preços praticados no
mercado do ramo do objeto da contratação
(art. 7º, § 2º, II da Lei 8.666/1993 e art. 15, SIM
XII, “a”, da IN/SLTI 02/2008 ), assim como a
respectiva pesquisa de preços realizada (art.
43, IV da Lei nº 8.666/93, art. 15, XII, “b”,
IN/SLTI 02/2008 e IN/SLTI 05/2014)?

0532841
0538676

0538676

Ref. Acórdão 2471/2008 – Plenário - TCU

29

Quando da utilização de método de pesquisa
diverso do disposto no § 2º do art. 2º da
SIM
IN/SLTI 05/2014, foi tal situação justificada?

0532841

Ref. art. 2º, § 3º da IN/SLTI 05/2014

30

No caso de pesquisa com
preços/fornecedores,
foi
justificativa?

menos de 3
apresentada

N/A

Ref. art. 2º, § 5º da IN/SLTI 05/2014

31

A Seção de Compras avaliou a estimativa de
preços e atestou a compatibilidade do preço
cotado com aquele praticado no mercado ou SIM

0532841
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encaminhou a pesquisa para manifestação da
unidade demandante, conforme o caso?

32

A minuta do edital contém previsão de
participação exclusiva de microempresas,
empresas de pequeno porte e sociedade NÃO 0539763
cooperativa, em face do valor estimado para o
item da contratação?

33

Consta dos autos justiﬁcativa para o
afastamento da exclusividade prevista para
SIM
microempresas e empresas de pequeno porte e
Sociedade Cooperativa?

0539745

34

A minuta do edital contém previsão de direito
de preferência e de saneamento às entidades
preferenciais (MEI, ME, EPP e Sociedade
SIM
Cooperativa), limitado, no caso de empate, às
propostas superiores em até 5% do menor
preço cotado?

0539763

35

A minuta do edital contém previsão de cota
reservada às entidades preferenciais (MEI,
ME, EPP e Sociedade Cooperativa), observada
a divisibilidade dos bens a serem adquiridos e NÃO
o limite máximo de 25%, relativamente ao
objeto da contratação?

Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III

36

A minuta do edital contém disciplina para a
hipótese de desenquadramento da situação de
entidade preferencial em razão do valor da NÃO
contratação (caso previsto o tratamento
favorecido e diferenciado)?

37

Os autos do processo administrativo estão
instruídos com justiﬁcativas adequadas e
razoáveis para todas as exigências que tenham
SIM
potencial para reduzir o universo de
fornecedores interessados em participar da
licitação?

0538513

38

A minuta do edital contempla anexos com
orçamento detalhado em planilhas que
expressem a composição de todos os custos SIM
unitários afetos aos bens/serviços que serão
adquiridos?

0539763

39

A minuta do edital contém anexos com planilhas que reﬂetem todos os direitos trabalhistas previstos em legislação especial (inclusive em Acordos e
N/A
em Convenções Coletivas de Trabalho).

40

A minuta do edital contém definição da forma de apresentação de lances, dos critérios de julgamento, classificação e aceitação das propostas?

SIM

41

As exigências de habilitação jurídica contidas na minuta do edital estão de acordo com a legislação?

SIM

42

As exigências relativas à regularidade fiscal e trabalhista contidas na minuta do edital estão de acordo com a legislação?

SIM

43

A forma de divulgação de licitação está de acordo com o valor a ser contratado?

SIM

44

A minuta do edital contempla a avaliação quanto aos critérios de habilitação econômico-financeira?

NÃO

45

A minuta de edital contém critério objetivo para avaliar a exequibilidade das propostas?

NÃO

46

A minuta de edital se abstém de definir de forma genérica penalidades aplicáveis na fase de julgamento da licitação?

SIM

47

A minuta do contrato estabelece prazo razoável (não exíguo) para início da prestação de serviços?

SIM

48

A minuta do contrato/ata contém descrição dos prazos e modo para fornecimento de bens e/ou prestação dos serviços?

SIM

49

A minuta do contrato/ata contém descrição das obrigações atribuídas ao TRE-AL e à fornecedora?

SIM

50

A minuta do contrato/ata contém obrigação à fornecedora de manter as condições de habilitação durante a execução do contrato?

SIM

51

A minuta do contrato/ata contém descrição das sanções administrativas aplicáveis às fornecedoras que incorrerem em inadimplemento?

52

A minuta do contrato/ata contém norma estabelecendo, para a fornecedora, a obrigação de prestar garantia de execução do contrato? (A decisão
SIM
compete à autoridade que ordenar a despesa).

53

A minuta do contrato estabelece, quando for o caso, a segregação entre o recebimento provisório e o definitivo?

SIM

54

A minuta do contrato contém requisitos de qualidade que viabilizem a vinculação da remuneração com os resultados?

NÃO

55

A minuta do contrato/ata contém cláusula com previsão de reajuste e/ou repactuação de preços?

SIM

56

A minuta do contrato/ata contém norma estabelecendo, para a fornecedora, a obrigação de devolver valores eventualmente recebidos em excesso?

NÃO

SIM

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS
57

58

A SLC/COMAP verificou os dispositivos legais que dispõem sobre a margem de preferência?

Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015
A SLC/COMAP, em face do valor estimado do objeto, veriﬁcou a possibilidade de a licitação ser exclusiva para Microempresas, Empresas de Pequeno
Porte e Sociedades Cooperativas?

SIM

SIM

0539763

SIM

0539763

Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º do Decreto nº 8.538/15 e art. 34 da Lei nº 11.488/07
59
60

61

62

63
64

A SLC verificou a incidência das exceções previstas no art. 10 do Decreto nº 8.538/15, devidamente justificada, a afastar a exclusividade?
Consta dos autos a análise e aprovação da minuta de edital e seus anexos pela assessoria jurídica?

Em
curso

Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93
Consta a autorização da autoridade competente para a abertura da fase externa da licitação?

Próxima
fase

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e arts. 8º, III e 30, V, do Decreto 5.450/05
Consta a publicação do aviso de edital?

Próxima
fase

Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art. 17 do Decreto nº 5.450/05
Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio?

Próxima
fase

Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº 10.520/02, arts. 9º, VI, 10, 11, 12 e 30, VI, do Decreto nº 5.450/05
Em se tratando de licitação destinada à formação de atas de registro de preço, houve divulgação, mediante publicação no DOU, da intenção de registro
de preços? Caso negativo, existe justificativa?

N/A

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
65

Os autos do processo contêm documento indicativo da existência de recursos orçamentários para suportar a despesa?

Ref. art. 30, IV, do Decreto nº 5.450/05 e arts. 7º, § 2º, III, 14 e 38, caput, da Lei nº 8.666/93.
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SIM

0551139

66
67

Fora das hipóteses de registro de preços, os autos do processo contêm documento com estimativa do impacto orçamentário ﬁnanceiro da despesa? Ref.
SIM
art. 16, I, da Lei Complementar nº 101/2000
Os autos do processo contêm declaração do ordenador da despesa?

Próxima
fase

Ref. art. 16, II, da Lei Complementar nº 101/2000

6. ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS

Sem embargo, para que o procedimento ﬂua com a
almejada segurança jurídica, impende:
a) alterar no preâmbulo da minuta do edital a
expressão "menor preço por lote (lote único)" para menor
preço global;
b) Compatibilizar o valor contido no item 4, do
anexo I, do termo de referência ao valor do contido no item
10.2 da minuta do edital;
c) Conforme item 44 da tabela de veriﬁcação acima,
e em homenagem ao Acórdão TCU nº 891/2018 - Plenário,
incluir a exigência de documentos que comprovem
a
capacidade
econômico-ﬁnanceira
das
licitantes, compatíveis com o objeto a ser licitado.
À SAD, para aperfeiçoamento da instrução.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 10/06/2019, às 16:57, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 10/06/2019, às 17:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0553718 e o código CRC 57A723A4.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de junho de 2019.

Em atenção às recomendações contidas no Parecer
1126, da Assessoria Jurídica, devolvo o feito à SLC para: "a)
alterar no preâmbulo da minuta do edital a expressão "menor
preço por lote (lote único)" para menor preço global; b)
compatibilizar o valor contido no item 4, do anexo I, do termo
de referência ao valor do contido no item 10.2 da minuta do
edital; e c) Conforme item 44 da tabela de veriﬁcação acima, e
em homenagem ao Acórdão TCU nº 891/2018 - Plenário,
incluir a exigência de documentos que comprovem
a
capacidade
econômico-ﬁnanceira
das
licitantes, compatíveis com o objeto a ser licitado." Nesse
último caso, sugere-se que sejam consultados procedimentos
de objeto similar, observado o disposto no art. 31, da Lei nº
8.666/93, inclusive o que dispõe os §§ 2º e 3º do referido
dispositivo legal.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/06/2019, às 10:49, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0557130 e o código CRC BD7D982C.
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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 junho de 2019.

À SAD,
com minuta do edital, na qual foram incluídas
exigências relativas à qualiﬁcação econômica-ﬁnanceira de
acordo com o previsto no Pregão Eletrônico nº 54/2009 do
Tribunal Superior Eleitoral que tinha objeto similar e deu
origem ao nosso contrato nº 51/2009.
Ressalto que o edital do nosso Pregão Eletrônico nº
87/2014, que teve o objeto parecido, não houve previsão de
qualiﬁcação ﬁnanceira, apenas previsão de exigência
de garantia contratual.
Assim segue a minuta com as alterações solicitadas
pela AJ-DG para que a SAD ratiﬁque as qualiﬁcações
ﬁnanceiras constantes da minuta ou indique quais deverão
ser inclusas.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 19/06/2019, às 14:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0558032 e o código CRC 2280145F.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
PROCESSO Nº: 0011213-69.2018.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
Data: XX de XXXX de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA
Horário de Abertura: XX horas
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme descrito
neste Edital e seus Anexos, objetivando a contratação de serviços de telecomunicações,
para prover a comunicação de dados entre a sede o TRE/AL, os Cartórios Eleitorais e
escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o estado de Alagoas, incluindo:
fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos necessários para o
funcionamento correto destes enlaces, e serviço de implantação, operação, manutenção e
gerência destes enlaces, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Tecnologia da Informação deste Tribunal.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo
Decreto nº 5.450, de 31/05/2005 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 8.538,
de 06/10/15, o Decreto nº 7.174/2010, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência
deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se
adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber, pela Lei nº
8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.
1- DO OBJETO
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a contratação de serviços de telecomunicações
para prover a comunicação de dados entre a sede o TRE/AL, os Cartórios Eleitorais e
escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o estado de Alagoas,
incluindo: fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos
necessários para o funcionamento correto destes enlaces, e serviço de implantação,
operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme especificações deste edital e
seus anexos.
1.1.1. Considera-se o “Backbone Secundário” de comunicação de dados o conjunto
de enlaces de comunicação de dados que compreende a conexão entre os Cartórios
Eleitorais, escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas e a rede da Justiça
Eleitoral em Alagoas.
1.1.2. A licitante contratada deverá prover os serviços de telecomunicações de dados
entre os Cartórios Eleitorais em Alagoas, escritórios remotos da Justiça Eleitoral em
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Alagoas e o Prédio sede do TRE/AL, conforme explicitado no item 4 do Anexo I-A
(Especificações do objeto).
1.1.3. As exigências e especificações destinadas aos cartórios eleitorais, para fins de
facilitação de leitura, são automaticamente aplicáveis aos escritórios remotos da
Justiça Eleitoral em Alagoas, nos itens do Termo de Referência (Anexo I).
1.1.4. O Backbone Secundário especificado neste edital deverá substituir o backbone
atual de ligação entre os Cartórios Eleitorais e o Prédio Sede do TRE/AL,
implementado por meio do Contrato TRE/AL nº 40/2014. À medida que os enlaces
forem ativados no Backbone Secundário especificado neste Edital, os enlaces
integrantes do Contrato TRE/AL nº 40/2014 serão desativados, garantindo o
funcionamento contínuo das conexões entre os Cartórios Eleitorais e o Prédio Sede
do TRE/AL.
2 – DOS PRAZOS
2.1.
Os prazos para implantação dos serviços deverão observar o disposto no
ANEXO I-A deste edital.
2.2.
O prazo de vigência do contrato objeto deste edital é de 12 (doze) meses, a
partir da data de assinatura do contrato, prorrogáveis até o limite de 60 (sessenta) meses,
a critério de Administração e conforme a legislação de regência.
3 – DA PARTICIPAÇÃO
3.1.
Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas
as demais exigências deste Edital e seus anexos.
3.2.
Será admitida a participação de empresas associadas na forma de consórcio,
obedecido o disposto no art. 16 do Decreto nº 5.450/2005, devendo ser apresentados
junto com os documentos de habilitação os seguintes documentos:
3.2.1. Comprovação de compromisso de constituição de consórcio, formalizado por
instrumento público ou particular, subscrito pelos representantes das empresas
participantes, com indicação da empresa “Líder” (Responsável) e declaração de
responsabilidade solidária de todas as integrantes, pelos atos praticados em
consórcio, tanto na fase de licitação, quanto na de execução do futuro contrato. As
empresas consorciadas deverão promover a constituição e o registro do consórcio,
se vencedor da licitação, antes da celebração do contrato.
3.2.2. Declaração de aceitação, pela empresa “Líder” de ser a responsável pela
execução de todo o objeto da licitação, sem prejuízo da responsabilidade solidária
das demais consorciadas, no caso de o consórcio ser o vencedor.
3.2.3. No caso de formação de consórcio para atendimento aos requisitos do Anexo IA deste edital deve ser apresentada uma das empresas como “Líder” (Responsável)
do consórcio, deve ser descrita, na proposta a ser apresentada, a responsabilidade
de cada uma das empresas consorciadas, e devem ser observadas todas as demais
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regras e restrições constantes da Lei 8.666/93 (Artigo 33). A empresa “Líder” do
consórcio deverá responder ao contratante diretamente por todos os serviços que
venham a ser contratados.
3.2.3.1. A empresa “Líder” não pode deixar o consórcio, sob pena de
encerramento do contrato. Caso qualquer uma das demais empresas
integrantes do consórcio deixe o consórcio, os trabalhos executados por esta
empresa devem ser executados pelas demais empresas integrantes do
consórcio, sem prejuízo do andamento dos serviços. Toda a documentação
apresentada pela empresa que eventualmente deixar o consórcio deverá ser
apresentada pelas demais que se responsabilizarem pela execução do serviço
atribuído a esta empresa, de forma a comprovar o atendimento aos requisitos
do edital.
3.3.
Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo próprio
do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua
proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
3.3.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
3.4.
No ato de envio de suas propostas, as Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte deverão declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem
aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazerem jus aos
benefícios previstos no referido diploma legal.
3.5.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
3.5.1. Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso
de credores, em dissolução ou em liquidação;
3.5.2. Que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da
punição;
3.5.3.

Estrangeiras que não funcionem no País;

3.5.4. Que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da
Resolução 229/2016-CNJ.
4 – DA VISTORIA
4.1.
As proponentes interessadas na prestação dos serviços contidos neste edital
poderão vistoriar os locais em que a infraestrutura necessária à prestação do serviço será

Página 3

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico alterada (0558043)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 648

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
instalada, em companhia de servidor designado para esse fim, para perfeito
conhecimento do objeto licitado e das condições físicas existentes para possível retirada e
reinstalação de equipamentos, não se admitindo alegação posterior de desconhecimento
de dificuldades caso optem por não realizá-la.
4.2.
A vistoria acima mencionada, de caráter facultativo, poderá ser agendada na
Coordenadoria de Infraestrutura do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, através do email cie@tre-al.jus.br ou pelo telefone (82) 2122-7753.
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
5.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).
5.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para
fins de habilitação.
5.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para
acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico,
criados quando do credenciamento supracitado.
5.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade
legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
5.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art.
3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
6.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas,
assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art. 13º, do
Decreto nº 5.450/05).
6.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante
o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão (Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05).
6.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do
serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas
para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

Página 4

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico alterada (0558043)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 649

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
6.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05).
6.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do campo
"descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o
disposto no item 6.7 do edital; e
b) descrição completa dos serviços que compõem o lote único, de acordo com o Anexo
I-A deste edital.
6.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob
pena de desclassificação.
6.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações
exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto o
licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
6.4.2.1. Entretanto, se da proposta constarem condições materiais mais
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para
efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na
execução contratual.
6.4.3. Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado
capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta
ajustada encaminhada nos termos do item 6.12.
6.5.
As declarações referidas no subitem 12.1. “c”, deverão ser enviadas, em
campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta
pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação,
quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das
mesmas pelo(s) vencedor(es).
6.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais,
embalagens, frete etc.
6.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas
pelo período de 60 (sessenta) dias.
6.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos
desta licitação (Anexo I-A) e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”,
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.
6.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou
encargo.
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6.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
6.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que
contrarie expressamente quaisquer dos itens deste edital.
6.12.
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, se necessário, deverão
ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro.
Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do
licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco,
agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para
tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
6.13.
Também deverão ser encaminhados, como anexo, pelo sistema Comprasnet,
quando solicitado pelo Pregoeiro, os seguintes documentos:
a) Relação dos estabelecimentos (matriz e/ou filiais e/ou pontos de assistência) que a
licitante possui, cada qual apto a prestar os serviços de suporte aos enlaces de
dados solicitados no Termo de Referência em anexo, devendo compreender, no
mínimo, um escritório no estado Alagoas;
a.1) Na relação dos estabelecimentos devem ser discriminados o nome, CNPJ,
endereço, telefone e responsável técnico.
b) Especificações Técnicas da proposta, com:
b.1) Descrição dos aspectos técnicos dos produtos e serviços oferecidos;
b.2) Planilhas Técnicas, com informações sobre as linhas de comunicação.
c) Planilha de Preços, conforme Modelo do Anexo I-D.
6.13.1. O documento contendo as especificações técnicas que não atendam os
requisitos mínimos especificados no Termo de Referência, implicará na
desclassificação da licitante.
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital,
via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais
deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente
edital.
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7.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital
ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente
desclassificadas pelo pregoeiro.
7.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
7.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
8.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e
respectivo horário de registro e valor.
8.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor global dos serviços ofertados.
8.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e
as regras de aceitação dos mesmos.
8.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
8.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro pelo sistema.
8.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame,
sem prejuízo dos atos realizados.
8.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação
desta licitação.
8.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances.
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a
recepção de lances.
8.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
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julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste
Edital.
8.9. Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão reduzir seus preços ao
valor da proposta do licitante mais bem classificado.
8.10. A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
9 - DO CRITÉRIO DE DESEMPATE
9.1.
Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação a
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto no art. 44 da Lei
Complementar nº 123/2006.
9.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco
por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
9.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
9.1.3. Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão Eletrônico,
após encerramento da fase de lances identificará, em coluna própria as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes, fazendo a comparação
entre os valores da primeira colocada, caso esta não seja uma Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, e das demais Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, na ordem de classificação.
9.2.
Após o encerramento, para cada item que teve uma empresa de médio ou
grande porte como vencedora do melhor lance, o sistema selecionará todas as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo último lance enviado, para o item, seja
até 5% superior à oferta vencedora. Após este procedimento, o sistema enviará
mensagem, via chat, informando quais os itens terão desempate no lance.
9.3.
Para efeito do disposto no item 9.1., ocorrendo o empate, proceder-se-á da
seguinte forma:
I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que lhe será adjudicado o objeto licitado. Para viabilizar tal
procedimento, o Sistema selecionará os itens com tais características,
disponibilizando-os automaticamente nas telas do pregoeiro e fornecedor,
encaminhado mensagem também automática, por meio do chat, convocando a
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em segundo lugar, a
fazer sua última oferta no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de decair do direito
concedido;
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em segundo
lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema convocará as
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demais Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte participantes na mesma
condição, na ordem de classificação;
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova
classificação dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou não
existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte participante, prevalecerá a
classificação inicial;
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% (cinco por cento) da
primeira colocada, e permanecendo o empate até o encerramento do item, o
sistema fará um sorteio eletrônico entre tais fornecedores, definindo e convocando
automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do
desempate.
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar,
quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de proposta e
classificação final dos fornecedores participantes.
9.4.
Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas casas
decimais, sendo desprezadas as demais.
9.5.
Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o tempo será
interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será retomado de onde
parou.
10 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
10.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério de
menor preço por lote (lote único), decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
10.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite
máximo o valor total de R$ 1.027.634,16 (um milhão e vinte e sete mil e seiscentos e trinta
e quatro reais e dezesseis centavos), o que de modo algum, vincula a decisão do
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
10.2.1.
O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor de cada
item que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do lote ofertado, tendo
como limite os valores constantes no Anexo I-C.
10.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor preço
e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
10.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado de
julgamento das Propostas de Preços.
10.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que
atenda ao edital.
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10.5.1 Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar
com o licitante para que seja obtido preço melhor.
11 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA.
11.1.
Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de preferência
estabelecidas no Decreto nº 7.174/2010.
12 - DA HABILITAÇÃO
12.1.
A habilitação
do licitante vencedor
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

será

verificada

mediante

a

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação da licitante perante o Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação Parcial, após a análise e
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtido por meio de extrato “on line” do
site do Comprasnet, exceto a Fazenda Estadual, por se tratar de prestação de
serviços.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data
de validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos
sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02
(dois) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de
certidão negativa de débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade
com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 6.5. do
edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.
d) Quanto à qualificação técnica:
d.1) Declaração de pessoa jurídica de direito público ou privado do país ou do
exterior, atendidas pela licitante, mencionando o bom funcionamento de sua WAN
com transmissão de dados com conexões dedicadas, e SGRS, utilizando técnicas e
meios de transmissão semelhantes às especificações deste Edital, com composição
de pelo menos 50 (cinquenta) conexões dedicadas entre “Escritórios Remotos” e seu
respectivo “Escritório Sede.”
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d.1.1) As WANs consideradas nas declarações fornecidas devem ter sido
implementadas nas Regiões onde a licitante tenha Outorga da ANATEL
correspondente ao ITEM 01 do Termo de Referência (Anexo I).
d.1.2)

A declaração deve conter pelo menos as seguintes informações:

d.1.2.1)

Nome da empresa ou instituição;

d.1.2.2)

Nome e cargo de quem assinou;

d.1.2.3)

Telefone para contato;

d.1.2.4)

Descrição breve da rede;

d.1.2.5)

Bom funcionamento da rede;

d.1.2.6)

Data que entrou em funcionamento.

d.2) para comprovar capacidade para execução dos serviços que abrangem as
atividades de suporte técnico, apresentando os seguintes documentos:
d.2.1) No caso de licitantes concorrendo individualmente:
d.2.1.1) Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação
de dados multimídia dentro do Estado de Alagoas, ou
d.2.1.2) Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação
de dados multimídia em nível nacional ou regional, que contemple o Estado
de Alagoas.
d.2.2) No caso de licitantes concorrendo na forma de consórcio:
d.2.2.1) A empresa LÍDER do consórcio deve apresentar:
d.2.2.1.1) Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de
comunicação de dados multimídia dentro do Estado de Alagoas, ou
d.2.2.1.2) Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de
comunicação de dados multimídia em nível nacional ou regional, que
contemple o Estado de Alagoas.
d.2.2.2) As demais empresas integrantes do consórcio devem apresentar:
d.2.2.2.1) Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de
comunicação de dados multimídia dentro do estado de Alagoas, ou
d.2.2.2.2) Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de
comunicação de dados multimídia em nível nacional ou regional, que
contemple o Estado de Alagoas.

Página
11
Minuta de Edital de Pregão Eletrônico alterada (0558043)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 656

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
e) Quanto à Qualificação Econômico-Financeira:
e.1) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma de lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 meses
da data de apresentação da proposta.
e.1.1) Serão considerados na forma de lei o balanço patrimonial e as
demonstrações contábeis assim apresentados:
e.1.1) publicados em Diário Oficial; ou
e.1.2) publicados em jornal de grande circulação; ou
e.1.3) por cópia registrada no órgão de Registro Público competente
da sede ou domicílio da licitante; ou
e.1.4) por cópia extraída do Livro Diário – devidamente autenticado
no órgão de Registro Público competente da sede ou
domicílio da licitante – inclusive com os Termos de Abertura e
de Encerramento.
e.1.2) A análise da qualificação econômico-financeira será feita por
servidores qualificados designados pelo Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas e avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão ser iguais ou
superiores a 1 (um):

LG = _ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO_
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
SG = _________________ATIVO TOTAL___________________
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
LC = _ATIVO CIRCULANTE__
PASSIVO CIRCULANTE
e.1.3) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de
cálculos juntado ao balanço;
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e.1.4) A licitante que apresentar resultado menor do que 1, em quaisquer
dos índices – Liquidez Geral – LG, Solvência Geral – SG, e Liquidez
Corrente – LC, deverá possuir patrimônio líquido mínimo
correspondente a 10% do valor estimado da contratação do ITEM para
o qual está concorrendo, na forma dos §§ 2º e 3º do art. 31 da Lei nº
8.666/93.
e.1.5) Se necessária a atualização do balanço e do patrimônio líquido,
deverá ser apresentado, juntamente com esses documentos, o
memorial de cálculo correspondente.
e.1.6) As demonstrações contábeis deverão apresentar as assinaturas do
titular ou representante da empresa e do contabilista responsável,
legalmente habilitado.
e.1.7) As demonstrações contábeis das empresas com menos de um
exercício social de existência devem cumprir a exigência contida na
lei, mediante a apresentação do Balanço de Abertura ou do último
Balanço Patrimonial levantado.
e.1.8) Poderão ser exigidas das empresas, para confrontação com as
Demonstrações Contábeis, as informações prestadas à Receita
Federal.
e.1.9) Para as licitantes cadastradas no SICAF, cujos índices de LG, SG e LC
sejam iguais ou superiores a 1, fica dispensada a apresentação do
balanço patrimonial e das demonstrações contábeis.
e.2) certidão negativa de falência, recuperação judicial e concordata, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica.
12.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, o
pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação
no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
12.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado
em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito)
horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos,
comprovando sua idoneidade.
12.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos,
o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
12.4.
A comprovação da regularidade fiscal das Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte licitantes será exigida para efeito de contratação, conforme estipula o art.
42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
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12.4.1. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando
da comprovação de que trata o item 12.4., será assegurado prazo de cinco dias
úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
12.4.2. Para aplicação do disposto no subitem 12.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de
habilitação.
12.4.3. A prorrogação do prazo previsto no subitem 12.4.1., poderá ser concedida, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.
12.4.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá
após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 12.4.1. e 12.4.3.
12.4.5. A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens
12.4.1. e 12.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. XX da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à
administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, ou revogar a licitação.
12.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos
para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do
item 12.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
12.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
12.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da
empresa licitante cadastrada no SICAF.
12.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
13 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
13.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a
peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
13.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
13.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada
nova data para realização do certame.
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13.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados à
Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o
endereço de e-mail: slc@tre-al.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos
referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site
www.comprasnet.gov.br.
14 - DOS RECURSOS
14.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
14.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao término
do tempo informado.
14.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro
decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso
registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no
prazo de 3 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde
logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente
por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à
autoridade competente.
14.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos
que não sejam passíveis de aproveitamento.
14.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo estipulado
pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto
pelo pregoeiro ao vencedor.
15 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
15.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro
sempre que não houver recurso.
15.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente
e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
15.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN –
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do
Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.
16 - DA CONTRATAÇÃO.
16.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante
contrato, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazo de pagamento,
prazo de início da prestação dos serviços, em conformidade com este edital e seus
anexos.
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16.2.
A licitante vencedora deverá assinar e devolver o instrumento contratual no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação para tal fim.
16.3.
Antes da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante
a vigência do contrato.
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
17.1.

As constantes da Cláusula Nona do Anexo III deste Edital.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
18.1.

As constantes da Cláusula Oitava do Anexo III deste Edital.

19 – DA ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS
19.1. A aceitação dos serviços contratados será realizada em etapas. A CONTRATADA
deverá preparar e fornecer previamente os Planos de Testes de Aceitação, que serão
submetidos ao CONTRATANTE para fins de análise e aprovação.
19.2. A CONTRATADA deverá também fornecer todos os meios e recursos necessários
para a realização dos processos de aceitação dos serviços contratados.
19.3. As etapas de aceitação serão:
19.3.1.

Aceitação dos Enlaces;

19.3.2.

Aceitação Global;

19.3.3.

Aceitação Final.

19.4. As aceitações serão formalizadas através de Relatórios de Testes de Aceitação
(emitidos com base nos Planos de Testes de Aceitação) devidamente assinados pelos
executores dos testes. A CONTRATADA elaborará um modelo de Relatório de Testes que
deverá ser aprovado pelo CONTRATANTE antes de seu uso.
19.5. Aceitação dos
dedicadas):

Enlaces

do

Backbone

Secundário

(Concentrador,

conexões

19.5.1.
Estas aceitações seguirão os Planos de Testes de Aceitação dos Enlaces do
Backbone Secundário, e serão realizadas de acordo com o cronograma elaborado pela
licitante contratada. A execução dos testes será de responsabilidade da licitante
contratada com acompanhamento pelos técnicos do Contratante. A licitante contratada
deverá fornecer equipamentos, documentação e outras facilidades adicionais
necessárias para a realização dos testes.
19.6. Aceitação Global:
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19.6.1.
A Aceitação Global seguirá o Plano de Testes de Aceitação Global. A
execução dos testes será de responsabilidade da licitante contratada com
acompanhamento pelos técnicos do Contratante.
19.6.2.
Esta aceitação ocorrerá somente após a Aceitação dos Enlaces do Backbone
Secundário;
19.6.3.
A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos, documentação e outras
facilidades adicionais necessárias para a realização dos testes.
19.7. Aceitação Final:
19.7.1.
Esta aceitação será considerada realizada após o Período de Funcionamento
Experimental – PFE, que é o período de 30 (trinta) dias em funcionamento ininterrupto
após a Aceitação Global, e após a eliminação de todas as pendências.
19.7.2.
A condição para Aceitação Final é que todos os serviços fornecidos para o
Backbone Secundário funcionem de forma ininterrupta durante 30 (trinta) dias,
conforme determina o PFE.
19.7.3.
As condições para cumprimento do PFE estão descritas no item “Período de
Funcionamento Experimental – PFE” do ANEXO I-A do Edital de Licitação TRE/AL nº
XX/2019.
20 – DA GARANTIA
20.1.
Para fiel cumprimento das obrigações assumidas, a licitante CONTRATADA
prestará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, numas das
modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias
úteis a partir da assinatura do contrato.
20.2.
A licitante CONTRATADA se obriga a apresentar nova garantia, conforme o
caso, no prazo máximo de 48 horas, antes do seu vencimento, ou da redução do seu valor
em razão de aplicação de quaisquer penalidades, ou da assinatura de termo aditivo que
implique na elevação do valor do contrato, mantendo-se o mesmo percentual
estabelecido no caput desta Cláusula.
20.3.
A garantia, ou a parte remanescente, será devolvida à CONTRATADA após o
cumprimento integral das obrigações decorrentes do contrato.
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
21.1.
A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União
e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações legais.
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21.2.
Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla
defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e
das cabíveis cominações legais.
21.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante contratada juntamente com
as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
21.4.
A CONTRATADA, durante a execução do contrato, ficará sujeita a advertência e
multa de mora, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir:
21.4.1. Para efeito de aplicação de advertência e multa, às infrações são atribuídos
graus, conforme as tabelas 1 e 2 a seguir:
Grau

Correspondência

1

Advertência

2

Multa de 0,2 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 2,5% do contrato por ocorrência..

3

Multa de 0,4 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 7,5% do contrato por ocorrência..

4

Multa de 0,8 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 15% do contrato por ocorrência..

5

Multa de 1,6 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 30% do contrato por ocorrência.

Item
1
2
3
4
5
6
7
8

Descrição
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexo
não previstos nesta tabela de penalidades, por item e por
ocorrência
Atrasar na entrega de qualquer serviço não previsto nesta tabela
de penalidades
Deixar de cumprir determinação formal ou instrução do
fiscalizador, por ocorrência
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos
não previstos nesta tabela de penalidades, após reincidência
formalmente notificada pelo fiscalizador, por item e por ocorrência
Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 1º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento
Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 2º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento
Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 3º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento
Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço

Grau
1
1
2
2
2
2
2
2
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

22
23

constante do 4º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento
Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão da Aceitação Global,
considerando o prazo definido no cronograma de eventos deste
documento
Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão do PFE, consideradas
as exigências especificadas para cumprimento deste Período de
Funcionamento Experimental neste documento
Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de
endereço ou velocidade de conexão dedicada, por item por
ocorrência
Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de
endereço ou velocidade de um Concentrador, por item por
ocorrência
Problemas de não funcionamento de um Concentrador
Problemas de não funcionamento de uma conexão TRE
Problemas de não funcionamento de todas conexões TRE
Problemas de não funcionamento de uma conexão dedicada
Problemas de não funcionamento de cinco ou mais conexões
Não prestação do Serviço de Manutenção de acordo com as
características especificadas neste documento
Não atendimento ao SLA contratado durante 3 (três) meses
seguidos (em qualquer tempo) para qualquer dos enlaces
(conexões TREs e conexões dedicadas)
Não atendimento ao SLA contratado durante 2 períodos de 2 (dois)
meses seguidos em um ano (contagem de cada ano a partir da
Aceitação Global) para qualquer dos enlaces (conexões TREs e
conexões dedicadas)
Não atendimento ao SLA contratado durante 4 períodos de 1 (um)
mês em um ano (contagem de cada ano a partir da Aceitação
Global) para qualquer dos enlaces (conexões TREs e conexões
dedicadas)
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso
fortuito, os serviços contratuais, por dia de ocorrência
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico,
lesão corporal ou consequências letais

2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3

4
5

21.4.1.1. O atendimento para a resolução de problemas nos circuitos obedecerá aos
prazos abaixo:
a)

b)

Severidade ALTA: Esse nível de severidade é aplicado quando há a
indisponibilidade no uso do serviço. Prazo para atendimento inicial: 06 (seis)
horas, contadas a partir do registro da ocorrência. Prazo de Solução Definitiva
de 24 (quatro) horas;
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 para atendimento inicial: 12 (doze) horas,
contadas a partir do registro da ocorrência. Prazo de Solução Definitiva de 48
(quarenta e oito) horas.
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c)

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.

21.4.1.2. 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, dentro dos limites temporais estabelecidos
inicialmente;
21.4.1.3. Será considerado para efeitos do nível 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;
21.4.1.4. A CONTRATADA estará sujeita, garantida prévia defesa e sem prejuízo da
possibilidade de rescisão do contrato, a penalidades e/ou multas;
21.4.1.5. As multas poderão ser aplicadas cumulativamente, a critério do TRE-AL e
em função do não cumprimento do Acordo de Nível de Serviço, conforme a
severidade apresentada;
21.4.1.6. A contagem do prazo de solução definitiva de cada chamado será a partir
da abertura do chamado na Central de Atendimento disponibilizada pela
CONTRATADA, até o momento da comunicação da solução definitiva do problema e
aceite pela equipe técnica do TRE-AL;
21.4.1.7. 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 TREAL 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.
21.4.1.8. Em Véspera e dia da Eleição, considerados os turnos de eleições oficiais
individualmente e eleições suplementares, com a comunicação formal nesta última
hipótese, deverá haver técnico de emergência nas dependências do TRE, com
capacitação referente aos equipamentos instalados no ponto concentrador e nos
cartórios/escritórios remotos e com os demais contatos necessários, sendo o prazo
de solução definitiva para severidade ALTA contada a partir do registro da ocorrência
de 08 horas na véspera e de 120 minutos no dia da Eleição;
21.4.1.9. Não cumprimento do prazo de solução na véspera e dia da eleição enseja
em multa de 5% do valor global do contrato, acréscimo de 0,5% de multa a cada 60
minutos de atraso suplementar até o máximo de 15%, salvo força maior
devidamente comprovada.
21.5. Observações importantes:
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a) A verificação do cumprimento dos prazos de fornecimento dos produtos e serviços que
compõem o Backbone Secundário, para efeito de aplicação das penalidades previstas,
será feita tomando-se por base o Cronograma de Eventos definido no Anexo I-A;
b) A verificação do cumprimento do SLA definido no Anexo I-A será feita com base nos
chamados de manutenção registrados junto ao SGRS fornecido e com base nos
registros de ocorrências efetuados pelo Contratante. Deve ser considerado que:
b.1) O PNF – Período de Não Funcionamento do Enlace será computado em minutos a
partir da “abertura do chamado de manutenção” feito pelo “0800” da licitante
contratada;
b.2) O término do PNF será computado a partir do aceite da manutenção (fechamento
do chamado) obrigatoriamente feito por um técnico do local responsável pela
abertura do chamado, sendo necessária a identificação deste técnico responsável
pelo fechamento do chamado;
b.3) O somatório de PNF em minutos (“períodos de não funcionamento do enlace”)
será o tempo considerado como base para avaliar o cumprimento do SLA, e será
tomado como base para a aplicação de todas as penalidades previstas neste
documento devido ao não cumprimento deste requisito;
c) O não atendimento do SLA, e consequente redução do valor a ser faturado, não
inibe a aplicação das penalidades previstas em contrato;
d) O não cumprimento de qualquer exigência definida no Anexo I-A que implique em
aplicação de penalidades conforme o previsto no edital, no capítulo referente a
“SANÇÕES ADMINISTRATIVAS”, será notificado à licitante contratada por meio de
mensagem emitida pelo Gestor do Contrato designado pelo Contratante, com cópia
para a Secretaria de Tecnologia da Informação/(órgão) Contratante, Secretaria de
Administração/(órgão) Contratante e Diretoria da Contratada.
21.6.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou cobrado
judicialmente.
21.7.
Na aplicação das penalidades previstas neste Item a autoridade competente
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas
em fatos reais e comprovados.
21.8.
A CONTRATADA, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
execução dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições deste contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
21.9.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109, da
Lei nº 8.666/93.
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21.10.
Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro
de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância
será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º
do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao
mês.
21.11.
O CONTRATANTE promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta à CONTRATADA.
21.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
21.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário Eletrônico.
21.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.
21.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da
União.
22 - DO PAGAMENTO
22.1.
O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do
Fornecedor, por ordem bancária, no prazo de 10 (dez) dias, quando mantidas as mesmas
condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos:
a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão
(nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito – CND,
comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF,
comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria
da Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e
Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
22.2.
Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.
22.3.
O pagamento dos serviços na fase de implantação do Backbone Secundário
será feito em parcelas, conforme o cronograma da Tabela 1 abaixo, liberadas de acordo
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com a execução e entrega. Deve ser observado que o Contratante requer um prazo
máximo de 10 (dez) dias para atestar e operacionalizar o pagamento após cada
comprovação de execução e entrega de serviços.
22.4.
O pagamento dos serviços a serem prestados durante o prazo contratual será
feito em parcelas mensais, conforme mostrado na Tabela 2 abaixo. Deve ser observado
que o contratante requer um prazo máximo de 10 (dez) dias para atestar e
operacionalizar o pagamento após cada comprovação de execução e entrega de serviços.
22.4.1. O serviço de mudança de local de instalação de enlaces (obrigação acessória)
somente será efetuado se, e quando necessário, e efetivamente prestado, mediante
solicitação do TRE/AL.
TABELA 1 (mostra as parcelas de pagamentos conforme o evento condicionante):

Parcela

Valor

Evento Condicionante

a)

70% (∑ Vinst_con_TRE) +
70% (∑ Vinst_con_ded do 1º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 1º Grupo

b)

70% (∑ Vinst_con_ded do 2º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 2º Grupo

c)

70% (∑ Vinst_con_ded do 3º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 3º Grupo

d)

70% (∑ Vinst_con_ded do 4º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 4º Grupo

e)

70% (∑ Vinst_con_ded do 5º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 5º Grupo

f)

10% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Global

g)

20% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Final

22.4.2.
O pagamento dos serviços a serem prestados durante o prazo contratual
será feito em parcelas mensais, conforme mostrado na Tabela 2 abaixo:
TABELA 2

(mostra as condições para os pagamentos mensais de serviços):
Valor

Vmen_con_TRE_AL

Início / Período / Evento Condicionante
início : imediato a partir da Aceitação do 1º Grupo
período : até o final do contrato
evento condicionante: apresentação da “fatura”
relativa aos serviços executados até o 5º dia útil do
mês subsequente
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Valor

Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL

Início / Período / Evento Condicionante
início : imediato para todas as conexões dedicadas
instaladas em um determinado Grupo, a partir da
Aceitação deste Grupo
período : até o final do contrato
evento condicionante: apresentação da “fatura”
relativa aos serviços executados até o 5º dia útil do
mês subsequente

22.5. Desconto a ser aplicado pelo não cumprimento do SLA (Service Level Agreement)
ou NMS (Nível Mínimo de Serviço) contratado para conexões TRE e conexões dedicadas.
22.5.1.
O SLA não estará cumprido caso o somatório de tempos de parada do
respectivo enlace do Backbone Secundário exceda o tempo permitido de parada
Tpermparada, que é obtido por:
Concentrador:
Tpermparada_con_TRE = Ttotal_disp_con_TRE x (1 – 0,9944)
onde:
Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma Concentrador no
respectivo mês
0,9944 equivale ao SLA de 99,44%
Conexões Dedicadas:
Tpermparada_con_ded = Ttotal_disp_con_ded x (1 – 0,991)
onde:
Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão dedicada
no respectivo mês
0,991 equivale ao SLA de 99,1%
22.5.2.
Em caso de não cumprimento do SLA (acordo de nível de serviço)
contratado, a CONTRATADA se obrigará a conceder um desconto na parcela
subsequente (do mês seguinte) de pagamento mensal, observando a seguinte regra:
Concentrador:
Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_TRE_AL / Ttotal_disp_con_TRE) x
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(2 x ( PNF – Tpermparada_con_TRE))
onde:
Vmen_con_TRE_AL = Valor mensal pago pela Concentrador
Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma Concentrador no
respectivo mês
 PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em minutos
Tpermparada_con_TRE = tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado

Conexões Dedicadas:
Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL / Ttotal_disp_con_ded) x
(2 x ( PNF – Tpermparada_con_ded))
onde:
Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL = Valor mensal pago pela respectiva conexão dedicada
Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão dedicada
no respectivo mês
 PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em minutos
Tpermparada_con_ded = tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado
Ou seja, o desconto na parcela subsequente será proporcional a 2 (duas) vezes ao
somatório dos PNF, descontado o tempo de parada permitido de acordo com o SLA
contratado.
Obs. 1: o PNF – Período de não funcionamento da conexão é o tempo decorrido
entre a “abertura de chamado técnico” e a solução do problema, atestada pela equipe
técnica da Justiça Eleitoral.
Obs. 2: serão excluídas dos cálculos de PNF as paradas programadas pela equipe
técnica da Justiça Eleitoral em conjunto com a CONTRATADA.
22.6. Para que seja efetuado o pagamento, a CONTRATADA deverá:
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a) Apresentar nota fiscal dos serviços prestados;
b) Comprovar sua regularidade, assim como a da executora do objeto, perante a
Seguridade Social (Certidão Negativa de Débito – CND), o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS – CRF) e a Fazenda Federal (Certidão
de Quitação de Tributos e Contribuições Federais e Certidão de Quitação da Dívida Ativa
da União fornecida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional);
c) Comprovar quitação dos impostos, taxas e demais encargos que incidam sobre os
pagamentos resultantes da contratação.
22.7. O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta e nota de
empenho.
22.7.1. Eventual mudança do CNPJ do estabelecimento da CONTRATADA
(matriz/filial) encarregada da execução do contrato, entre aqueles constantes dos
documentos de habilitação, terá de ser solicitada formal e justificadamente, com
antecedência mínima de 8 dias úteis, da data prevista para o pagamento da nota
fiscal, não se aceitando pedido de substituição de CNPJ após o dia 30 de novembro de
cada ano.
22.8.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

22.9.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

22.10.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
22.11.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
22.12.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

22.13.
Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12 (doze) meses da
contratação. Somente após esse período, em caso de prorrogação da vigência contratual,
os serviços poderão ser reajustados mediante negociação entre as partes, momento no
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qual será apreciada a possibilidade da aplicação do índice setorial IST ou outro divulgado
pela ANATEL, no período entre o mês básico de apresentação da proposta e o mês anterior
ao reajuste, compreendendo sempre o período de 12 meses, de acordo com a seguinte
fórmula:
PR=IMR X PA, onde:
IMM
Onde:
PR= Preço Reajustado
IMR= Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste
IMM = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da proposta
PA= Preço anteriormente praticado
22.14.
A Administração antes de conceder o reajuste poderá exigir que a licitante
contratada apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de seus custos
ocorrida no período do reajuste proposto.
23 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
23.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, alocados
no Programa de Trabalho - PTRES nº 084621 (Julgamento de causas e gestão
administrativas) - Natureza da Despesa nº 339040 (Serviços de Tecnologia da Informação e
Comunicação).
23.2. As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das dotações
orçamentárias respectivas.
24 – DO LOCAL DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
24.1.
A listagem incluindo todos os locais de instalação e seus respectivos perfis, está
disponibilizada no Anexo I-A deste edital.
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
25.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular, no
todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da
legislação vigente.
25.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
25.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

das

25.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia
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útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
25.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no
TRE/AL.
25.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
25.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da
segurança do futuro contrato.
25.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado
neste edital.
25.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Farol,
Maceió – AL, CEP: 57051-090.
25.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive
para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao
certame.
25.11.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

25.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02, do
Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei 8.666/93.
25.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 25.9, no caso de ser retirado em
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.
25.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A – Especificações do objeto;
ANEXO I-B - Lista dos Locais de Instalação;
ANEXO I-C – Planilha de Preços Máximos;
ANEXO I-D – Planilha de Composição de Preços;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta de Contrato.
25.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não
puderem ser solucionadas administrativamente.
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Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

01. Objeto

Contratação de serviços de telecomunicações para prover a
comunicação de dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça
Eleitoral, localizados em todo o estado de Alagoas, incluindo:
fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos
necessários para o funcionamento correto destes enlaces, e serviço
de implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces,
conforme especificações.

02. Quantidade

Item único

Há a necessidade de se buscar o detalhamento e atendê03. Resumo da Especificação do lo (Item DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)).
Objeto
04. Valor Estimado

05. Justificativa

R$ 1.027.634,16
A solução pretendida diz respeito à prestação do serviço desta
Justiça Especializada, leva em conta critérios com respeito à alta
disponibilidade que serão descritos no Projeto Básico, na forma de
SLA ou NMS - Nível Mínimo de Serviço, bem assim tempos de
solução.
Justifica-se o uso de meio de comunicação com alta resiliência
dado o grau de dependência da disponibilidade de serviços de TI,
notadamente em momentos eleitorais, mas não restrito a estes.

06. Prazo de Entrega

Nos moldes da especificação

07. Adjudicação

Por lote (lote único)

08. Classificação Orçamentária
09. Local de Entrega
10. Unidade Fiscalizadora
11. Unidade Gestora

Serviços de Comunicaçao de dados
Codigo de classificaçao da fonte de recurso: 3390.39.58.
Cartório Eleitorais e unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas,
conforme Ordem de Fornecimento própria.
SEGI/COINF/STI
SAD
Vide

12. Sanções Administrativas

13. Prazo de Pagamento

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º,
III, a)
Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11)
Vide
Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º,
III, a)
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Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)
Vide
Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º,
III, a)
Subitem Recebimento do Objeto:

14. Estratégia de Recebimento

15. Modalidade
Licitação

e

Tipo

de

Vide
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
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1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
Contratação de serviços de telecomunicações para prover a
comunicação de dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, os
Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o
estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento
dos insumos necessários para o funcionamento correto destes enlaces, e serviço de
implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme
especificações.
1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)
Contratação de serviços de telecomunicações para prover a
comunicação de dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, os
Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o
estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento
dos insumos necessários para o funcionamento correto destes enlaces, e serviço de
implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme
especificações.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )


Substituir a atual contratação o atual Contrato TRE/AL nº 40/2014 – Backbone
Secundário de comunicação de dados entre o prédio sede e os cartórios eleitorais e
escritórios remotos de todo o Estado.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)




Criação de infraestrutura de comunicação - Backbone Secundário
Encaminhar o acesso à rede da Justiça Eleitoral.
Garantir o nível de disponibilidade da infraestrutura de comunicação servida pelo
backbone secundário.

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)


Continuidade dos serviços dos cartórios eleitorais e escritórios remotos que
guardam dependência de conectividade.

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de TIC
quanto à necessidade proeminente de minimização de riscos de perda de dados e
inoperância de serviços e sistemas informatizados.
O alinhamento pode ser visto quanto ao:


Item dos desafios do PE para o período de 2016-2021:
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o
o

8. Melhoria da infraestrutura e governança de tecnologia da informação
Associado ao Indicador 19 e às iniciativas de Atualizar a infraestrutura de TI
nos cartórios eleitorais.

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de
Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da
Informação (STI) e os Estudos Preliminares 0488499 constantes do Processo SEI
nº 0011213-69.2018.6.02.8000 .
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)
A demanda prevista, vez que se trata de substituição de contratação,
reflete a necessidade da Administração expressa nos termos do Contrato TRE/AL nº
40/2014, com eventuais atualizações próprias do cenário tecnológico.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser fornecidos
por diferentes empresas no mercado de TIC.
Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se vislumbra
alternativa, por se tratar de serviço de conexão de dados essencial.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)
O objeto possui características comuns e usuais encontrados no
mercado de TIC e trata-se de prestação de serviços de comunicação de dados,
consistindo de serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
Não haverá parcelamento.
Pagamento mensal após a prestação dos serviços.
Adjudicação será por item.
2.10 Vigência
Será, na forma dos normativos vigentes.
assinatura.

A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos
(Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)
A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do
tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento superior
contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento
de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por conta de possibilidade
de contingenciamento orçamentário indicamos a modalidade de registro de preços.
O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de bens e
serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta ou
indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais

Página
33
Minuta de Edital de Pregão Eletrônico alterada (0558043)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 678

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta aquisição
por se tratar de bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo Pregão
Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento
de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por conta de possibilidade
de contingenciamento orçamentário indicamos a modalidade de registro de preços.
O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de bens e
serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta ou
indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta aquisição
por se tratar de bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Como se trata de substituição de solução, não haverá necessidade de
adequação elétrica nem aquisição de estrutura de acomodação da solução que não
eventualmente por parte e custo da Contratada. Os serviços contratados utilizarão a
estrutura já existente, no que tange a este Regional.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)
ABNT NBR 16264:2016
Cabeamento estruturado residencial
ABNT NBR 16521:2016
Cabeamento estruturado industrial
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ABNT NBR 16415:2015
Caminhos e espaços para cabeamento estruturado
ABNT NBR 14565:2012 Emenda 1:2013
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers
ABNT NBR 14565:2013
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers.
Normas e padrões ANATEL
2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)
1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e do(s) contrato(s) dela decorrentes,
por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;
3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente
termo, toda a documentação referente ao mesmo;
4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e
5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o cont
raditório e ampla defesa
6. Tudo sem prejuízo doutras decorrentes da Legislação, do Termo de Referência, do
Edital e do Contrato.
2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)
As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.
1.
Fornecer o(s) serviço(s) conforme especificações, quantidades, prazos e de
mais condições estabelecidas no Edital, na
Ata
de Registro de Preços,
na Ordem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato - conforme o caso
concreto;
2.
Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou em inglês;
3.
Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme
períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos;
4.
Comunicar formal
e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com
a
Central
de Atendimento;
5.
Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pelo
representante da Administração, referentes a qualquer
problema detectado ou ao andamento das atividades;
6.
Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou
a terceiros,
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por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
7.
Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos,
caso necessários na forma do Termo de Referência, e pela execução dos
serviços, primando pela qualidade, desempenho, eficiência e produtividade na
execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento
será considerado infração passível de aplicação das penalidades previstas neste
Termo de Referência;
8.
Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico,
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

formal

9.
Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração
ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto,
respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações,
regras de negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa;
10.
Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obe
deçam rigorosamente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação
do
TRE/AL;
11.
Responsabilizarse pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias
para prestar a garantia on-site.
12. Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes
a qualquer problema detectado ou ao andamento dos serviços.
DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto
1 .OBJETIVO
1.1 .Contratação de serviços de telecomunicações para prover a comunicação de dados
entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, os Cartórios Eleitorais e escritórios
remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o estado de Alagoas, incluindo:
fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos necessários para o
funcionamento correto destes enlaces, e serviço de implantação, operação, manutenção e
gerência destes enlaces, conforme especificações contidas neste Termo de Referência.
Considera-se o “Backbone Secundário” de comunicação de dados o conjunto de enlaces
de comunicação de dados que compreende a conexão entre os Cartórios Eleitorais,
escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas e a rede da Justiça Eleitoral em
Alagoas.
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A licitante contratada deverá prover os serviços de telecomunicações de dados entre os
Cartórios Eleitorais em Alagoas, escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas e o
Prédio Sede do TRE/AL, conforme explicitado no item 4 deste Termo de Referência.
As exigências e especificações destinadas aos cartórios eleitorais, para fins de facilitação
de leitura, são automaticamente aplicáveis aos escritórios remotos da Justiça Eleitoral em
Alagoas, nos demais itens do presente Termo de Referência.
A listagem incluindo todos os locais de instalação e seus respectivos perfis, está
disponibilizada no Anexo I.
O Contrato gerado terá validade de 30 (trinta) meses, prorrogável de acordo com a
legislação vigente e a critério da Administração do Tribunal.
Fornecimento de todos os serviços solicitados neste Termo de Referência para
comunicação entre os Cartórios Eleitorais e o TRE/AL, localizados no Estado de Alagoas.
A estimativa do volume de serviços a serem contratados durante o prazo de validade e
todas as demais condições de prestação dos serviços indicados estão contidas neste
Termo de Referência.
A prestação dos serviços descritos deverá ser considerada em um contrato com vigência
de 30 (trinta) meses, podendo ser prorrogado nos termos da Lei, considerando o bom
andamento da execução dos serviços contratados.
O fornecimento dos serviços pode ser atendido por empresas licitantes individualmente,
ou empresas licitantes associadas na forma de consórcio.
No caso de formação de consórcio, para atendimento aos requisitos deste Termo de
Referência, deve ser apresentada uma das empresas como “Líder” (Responsável) do
consórcio, deve ser descrita, na proposta a ser apresentada, a responsabilidade de cada
uma das empresas consorciadas, e devem ser observadas todas as demais regras e
restrições constantes da Lei 8.666/93 (Artigo 33). A empresa “Líder” do consórcio deverá
responder ao contratante diretamente por todos os serviços que venham a ser
contratados.
A empresa “Líder” não pode deixar o consórcio, sob pena de encerramento do contrato.
Caso qualquer uma das demais empresas integrantes do consórcio deixe o consórcio, os
trabalhos executados por esta empresa devem ser executados pelas demais empresas
integrantes do consórcio, sem prejuízo do andamento dos serviços. Toda a documentação
apresentada pela empresa que eventualmente deixar o consórcio deverá ser apresentada
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pelas demais que se responsabilizarem pela execução do serviço atribuído a esta
empresa, de forma a comprovar o atendimento aos requisitos do edital.
Em hipótese alguma haverá fracionamento de pagamento dos serviços prestados para as
empresas consorciadas. Desta forma, o pagamento será realizado de forma integral à
empresa Líder do Consórcio.
No caso de licitantes concorrendo individualmente, é obrigatória a apresentação de:
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro do estado de Alagoas, ou
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro da Região I do Plano Geral de Outorgas da ANATEL, ou
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
em nível nacional.
O Backbone Secundário especificado neste Termo de Referência deverá substituir o
backbone atual de ligação entre os Cartórios Eleitorais e o Prédio Sede do TRE/AL,
implementado por meio do Contrato TRE/AL nº 51/2009 e substituído oportunamente pelo
Contrato TRE/AL nº 40/2014. À medida que os enlaces forem ativados no Backbone
Secundário especificado neste Termo de Referência, os enlaces integrantes do Contrato
TRE/AL nº 40/2014 serão desativados, garantindo o funcionamento contínuo das conexões
entre os Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e o Prédio Sede do TRE/AL.
2 .REQUISITOS GERAIS OBRIGATÓRIOS DO BACKBONE SECUNDÁRIO DE COMUNICAÇÃO DE
DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL DE ALAGOAS
O Backbone Secundário de comunicação de dados da Justiça Eleitoral de Alagoas é
formado por enlaces de comunicação entre Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e o
Prédio Sede do TRE/AL.
Os requisitos gerais aqui apresentados devem ser observados para o Backbone
Secundário, e que devem ser atendidos obrigatoriamente por todas as licitantes nas
propostas a serem apresentadas;
Permitir a comunicação entre Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e prédio Sede do
TRE/AL fornecendo os seguintes tipos de conexão em cada Cartório Eleitoral:
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Conexão dedicada: modalidade de conexão que fica ativa 24 horas/dia, 7 dias/semana,
garantindo que o Cartório Eleitoral fique conectado com o TRE/AL todo o tempo, ou seja,
não há procedimento de desconexão;
Fornecer para o prédio sede do TRE/AL, no mínimo, um enlace para
recebimento/transmissão dos dados de/para os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos,
denominado “Concentrador”. Por meio do qual deverão ser encaminhados os dados
de/para as conexões dedicadas dos Cartórios Eleitorais e escritórios remotos;
Fornecer os meios de comunicação necessários para implementar a conexão entre os
Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e o TRE/AL, conforme especificado neste Termo de
Referência;
Executar todos os serviços de instalação, comissionamento, integração, testes de
funcionamento e operação de todos os enlaces em atendimento ao especificado neste
Termo de Referência. O horário para execução destes serviços deve ser acordado entre o
contratante e a licitante contratada;
A passagem de fiação interna (ligação entre o quadro de “distribuição geral” – DG e a sala
que acomoda os equipamentos) no caso do TRE é de responsabilidade da respectiva
licitante contratada, que deve utilizar a infraestrutura de cabeamento disponível no Prédio
Sede do TRE/AL (calhas, dutos, eletrocalhas);
A passagem de fiação interna nos Cartórios Eleitorais, sempre que necessário, é de
responsabilidade da contratada;
Executar todos os serviços de operação dos enlaces fornecidos em atendimento ao
especificado neste Termo de Referência;
Fornecer para todos os enlaces de comunicação os insumos necessários para seu
funcionamento correto, conforme especificação detalhada de cada enlace;
Executar os serviços de manutenção de todos os enlaces fornecidos de acordo com o
especificado neste Termo de Referência;
Executar os serviços de manutenção de todos os produtos fornecidos para o correto
funcionamento dos enlaces, de acordo com o especificado neste Termo de Referência;
Atender a todos os requisitos de fornecimento de serviços especificados considerando que
o Backbone Secundário de comunicação de dados da Justiça Eleitoral em Alagoas vai ser
implantado:
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Nos Cartórios Eleitorais e escritórios remotos, com abrangência em todos municípios do
estado de Alagoas;
No prédio sede do TRE/AL.
3 .REQUISITOS OPERACIONAIS DO BACKBONE SECUNDÁRIO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
DA JUSTIÇA ELEITORAL EM ALAGOAS
O Backbone Secundário de comunicação de dados da Justiça Eleitoral em Alagoas deve
atender aos seguintes requisitos de operação inicial:
Implementação do Backbone Secundário considerando os perfis de Concentrador e
conexões dedicadas dos Cartórios Eleitorais e escritórios remotos, conforme planilhas
constantes deste Termo de Referência;
Implementação das conexões dedicadas entre Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e o
TRE/AL inicialmente nas seguintes condições:
Possibilidade de transportar, diferenciar e marcar as seguintes classes de serviço:
Tempo real – videoconferência;
Tempo real – voz sobre IP, dados de aplicações prioritárias e dados não prioritários
(implementação de CoS – Class of Service e Qos – Quality of Service);
Entrega dos enlaces que compõem as conexões dedicadas devidamente interconectados
e interoperando com a rede local do TRE/AL;
Permitir chamadas originadas de linhas telefônicas convencionais ou celulares, de acordo
com a determinação do TRE/AL (o uso de chamadas via celular pode ser autorizado ou não
em determinados períodos);
Funcionamento de todos os equipamentos e acessórios instalados nos Cartórios Eleitorais,
escritórios remotos e no Prédio Sede do TRE/AL sem a necessidade de operadores locais;
Garantia de que o circuito Concentrador tenham SLA (Service Level Agreement) ou NMS
(Nível Mínimo de Serviço) estabelecido de 99,4% de disponibilidade mínima, a ser medida
mensalmente. Todos os produtos e serviços fornecidos para implementação deste circuito
devem ter qualidade e disponibilidade que não comprometam este índice;
Garantia de que todos os canais de comunicação do tipo conexão dedicada nos Cartórios
Eleitorais tenham SLA (Service Level Agreement) ou NMS (Nível Mínimo de Serviço)
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estabelecido de 99,1% de disponibilidade mínima, a ser medida mensalmente. Todos os
produtos e serviços fornecidos para implementação das “conexões dedicadas” nos
Cartórios Eleitorais devem ter qualidade e disponibilidade que não comprometam este
índice.
Todos os endereços de instalação listados no "Anexo I-B" deverão ter total viabilidade
técnica, para as respectivas velocidades especificadas;
Em caso de mudança de endereço de qualquer dos sites integrantes do Backbone
Secundário (Cartórios Eleitorais ou Prédio Sede do TRE/AL), um novo enlace será solicitado
para o novo endereço. Os enlaces instalados nos locais atuais serão desativados assim
que o(s) enlace(s) for(em) instalado no novo local (instalação de novo circuito com efeito
de alteração de endereço).

4 .ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E PRODUTOS DE RESPONSABILIDADE DA LICITANTE
CONTRATADA
Os serviços e produtos especificados têm por objetivo constituir a rede de comunicação de
dados entre Cartórios Eleitorais e o Prédio Sede do TRE/AL, denominada Backbone
Secundário, conforme a topologia mostrada na Figura 1.
Figura 1: Topologia do Backbone Secundário

Meios de comunicação (Enlaces de Comunicação)
Características da nuvem WAN que compõe o Backbone Secundário
Entende-se por nuvem WAN que compõe o “Backbone Secundário” o meio compreendido
desde o POP (Point of Presence) de entrada/saída dos dados até o POP de saída/entrada
dos dados, aos quais estão conectados os Roteadores CPE (Customer Premisse
Equipment) colocados à disposição nos sites da Justiça Eleitoral em Alagoas (TRE e
Cartórios Eleitorais), conforme ilustra a Figura 2.
Figura 2: Nuvem WAN que compõe o Backbone Secundário
A comutação de dados na nuvem WAN que compõe o Backbone Secundário deve atender
aos seguintes requisitos obrigatoriamente:
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Garantir o roteamento das conexões dedicadas dos Cartórios Eleitorais para a
Concentrador utilizando protocolo MPLS – Multiprotocol Label Switching;
Operar em conformidade com, no mínimo, as seguintes RFCs:
RFC 2474: “Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the IPv4 and IPv6
Headers”;
RFC 2475: “An Architecture for Differentiated Services”;
RFC 2597: “Assured Forwarding PHB Group”;
RFC 2598: “An Expedited Forwarding PHB”;
RFC 2983: “Differentiated Services and Tunnels”;
RFC 3031: “Multiprotocol Label Switching Architecture”;
RFC 3032: “MPLS Label Stack Encoding”;
RFC 3270: “Multi-Protocol Label Switching (MPLS) Support of Differentiated Services”;
Possuir dimensionamento correto para garantir a transmissão de dados de acordo com as
velocidades definidas nas conexões dedicadas e Concentrador, solicitadas.
Características do Acesso Concentrador (Prédio Sede do TRE/AL)
O Concentrador é constituído pelo(s) enlace(s) de comunicação instalado(s) no TRE/AL,
para recebimento/transmissão de dados de/para os Cartórios Eleitorais, e sua implantação
deve atender as seguintes exigências:
Utilizar no mínimo 1 (um) Circuito Concentrador (enlace para acesso a nuvem WAN que
compõe o Backbone Secundário, utilizado para comunicação com os Cartórios Eleitorais);
O uso de “trunking”, ou seja, o uso de mais de um enlace para compor a conexão é
permitido. As condições de “trunking” estão descritas na Tabela 1 – Perfis do(s) Circuito(s)
Concentrador(e)s;
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Ao utilizar o recurso de “trunking” a licitante contratada deve observar que o Circuito
Concentrador estará ativo corretamente caso todos os enlaces que compõem o “trunking”
estejam funcionando corretamente, ou seja, a falha em um dos enlaces que compõe o
“trunking” significa que o Concentrador não estará ativo corretamente, implicando em
abertura de chamado de manutenção e contagem de tempo para SLA;
Permitir no enlace Concentrador a classificação e marcação de diferentes níveis de tráfego
(CoS e QoS), sendo implementadas as seguintes classes de serviço:
Tempo Real Voz: aplicações sensíveis ao retardo (delay) e variações de retardo da rede
(jitter), que exigem priorização de pacotes e reserva de banda;
Tempo Real Vídeo: aplicações sensíveis ao retardo (delay) e variações de retardo da rede
(jitter), que exigem priorização de pacotes e reserva de banda;
Dados Prioritários: aplicações interativas para o negócio, que exigem entrega garantida e
tratamento prioritário. Aplicações de gerência estão alocadas nesta classe;
Dados Não Prioritários: aplicações com mensagens de tamanho muito variado e não
imprescindíveis para o atendimento imediato aos clientes. Embora possam representar
conteúdo muito importante e relacionado com o negócio, essas aplicações podem esperar
por disponibilidade de recursos na rede, em horários com menor volume de transações de
negócio, para serem efetuadas;
Efetuar a classificação do tráfego de acordo com as determinações da equipe técnica
designada pelo TRE/AL;
A classificação na configuração inicial deverá ser entregue para a licitante contratada no
prazo definido no Cronograma de Eventos, constante deste Termo de Referência;
A classificação pode ser alterada, com aviso prévio da equipe técnica do TRE/AL, sendo
que o pedido deve ser gerado com pelo menos 15 dias de antecedência da data solicitada
para implementação;
Fornecer o circuito Concentrador por meio de enlaces logicamente independentes e
isolados do ambiente público da Internet. Esta garantia deve ser implementada fim-a-fim
na conexão com os Cartórios Eleitorais;
A equipe técnica do TRE/AL deverá definir o “range” de endereçamento IP LAN a ser
utilizado no ambiente de rede local do TRE (ver Figura 3). O endereçamento IP LAN a ser
utilizado é privado (10.17.X.X). O detalhamento destes endereçamentos será
encaminhado para a licitante contratada dentro do prazo estabelecido no Cronograma de
Eventos, constante deste Termo de Referência;
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O endereçamento IP WAN a ser utilizado pela(s) licitante(s) contratada(s) no
Concentrador (ver Figura 3) deve ser restrito da respectiva operadora, ou seja, IP não
divulgado e nem utilizado pelo público Internet. Entende-se por endereçamento IP WAN os
endereços IP da conexão entre o POP da contratada e o Roteador CPE instalado no TRE;
Figura 3: Localização dos IP LAN e IP WAN para Concentrador
Não possuir nenhum tipo de restrição de uso, operando 24 horas por dia, 7 dias por
semana, sem limite de quantidade de dados trafegados, nem restrição de tipo de dados
trafegados, porta lógica ou serviço, devendo ser considerada a banda disponível em cada
acesso;
Permitir que o TRE/AL se comunique com os respectivos Cartórios Eleitorais e escritórios
remotos com a velocidade definida no enlace (ou conjunto de enlaces em caso de
“trunking” no Concentrador), independentemente do volume de tráfego no Backbone
Secundário;
Fornecer o Concentrador obrigatoriamente terrestre, exclusivamente implementadas por
meio de fibra óptica;
Não há restrição quanto ao protocolo de comunicação utilizado na “última milha”, desde
que garantidas todas as funcionalidades exigidas para o Concentrador. Excetua-se o uso
de tecnologias baseadas em Wi-Fi 802.11a/b/g/n e variantes, ou ainda utilização de
frequência de uso público sem licenciamento prévio (900MHz, 2.4GHz, 5.8GHz, etc.), que
não será permitido;
Insumos para o Circuito Concentrador
Os seguintes insumos, de propriedade da licitante contratada, devem ser fornecidos em
comodato para permitir o funcionamento do Concentrador:
Cabos e adaptadores:
Cabo de conexão do Roteador CPE com modem ou outro equipamento utilizado para
acesso ao Backbone Secundário;
Cabos de energia elétrica para todos os equipamentos fornecidos;
Adaptadores ópticos para conexões implementadas por meio de fibra óptica;
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Modem: deve ser fornecido modem ou outro equipamento para permitir a conexão do
Roteador CPE ao ambiente WAN (Backbone Secundário). Este equipamento deve operar
em 110/220V;
Roteadores CPE (Customer Premise Equipment) ou equipamento equivalente: fornecer
Roteador CPE para realizar a interface entre o ambiente de rede local (LAN) dos TRE e o
Backbone Secundário, atendendo no mínimo as seguintes exigências:
Serem dimensionados para que tenham capacidade de encaminhamento de pacotes IP,
em pacotes por segundo, compatíveis com as velocidades dos enlaces conectados,
limitado o uso de memória a 70% do total disponível quando da carga máxima da CPU;
Caso seja identificado, durante a execução do contrato, um roteador com uso máximo de
CPU e memória acima dos limites estabelecidos, o mesmo deverá ser substituído ou
atualizado, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados;
Possuírem todas as facilidades de gerenciamento que permitam o fornecimento adequado
de todos os serviços especificados, destacando:
Gerenciamento SNMP compatível com as versões v2c e v3;
Protocolo SNMP habilitado, com acesso de leitura por parte do TRE;
Configuração de “traps” por parte da licitante contratada, a pedido do TRE, para
monitoração de eventos específicos. Caso necessária, esta configuração será solicitada
com pelo menos 15 dias de antecedência da data real de monitoração;
Suporte a MIB-II e RMON;
Suporte a classificação de tráfego;
Suporte a tunelamento VPN com IPSec com no mínimo os algoritmos de 168-bit 3DES,
128-bit AES e 256-bit AES para conexões VPN com IPSEC. Deve possuir hardware dedicado
para aceleração de criptografia (devem ser suportados pelo menos os algoritmos 3DES e
AES em hardware);
Permitirem acesso à leitura de configuração por parte do TRE, através de “usuário” e
“senha” específicos;
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As senhas fornecidas para o TRE/AL não devem possibilitar o acesso a qualquer
informação confidencial sobre o backbone da licitante contratada, e não devem
possibilitar qualquer ação ou leitura que prejudique a segurança do Backbone Secundário;
Serem mantidos com a hora ajustada com o ON (Observatório Nacional), e sincronizados
através do protocolo NTP (Network Time Protocol) – RFC 1305 ou protocolo SNTP (Simple
Network Time Protocol) versão 4 – RFC2030;
Interfaces:
LAN: Mínimo de 01 (uma) interface 100/1000BaseT para interconexão com o ambiente de
rede local do TRE;
WAN: Número suficiente de interfaces para conexão com os enlaces WAN fornecidos;
Operar em 110/220V;
Ter servidor de NTP habilitado, de forma a ser utilizável por equipamentos de endereço IP
interno do TRE/Cartórios Eleitorais, sincronizado com a hora oficial do Brasil, respeitado o
horário regional para momentos como os de horário de verão.
Rack: Os equipamentos deverão ser instalados em rack padrão de 19” de propriedade do
TRE/AL.
Ao término do contrato, os insumos fornecidos em comodato deverão ser entregues à
licitante contratada no estado em que estiverem, ressalvando-se o disposto no item 4.5.1
letra “e”.
Perfis de Circuito Concentrador
A Tabela 1 mostra os perfis que devem ser considerados para o Concentrador:
Tabela 1: Perfis da conexão TRE
PERFIL

Velocidade efetiva

1

50 Mbps

2

75 Mbps

3

100 Mbps
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PERFIL

Velocidade efetiva

4

120 Mbps

5

150 Mbps

6

200 Mbps

Acordo de Nível de Serviço (Service Level Agreement – SLA) para o Concentrador
O Concentrador do Backbone Secundário deve ter SLA (Service Level Agreement) ou NMS
(Nível Mínimo de Serviço) estabelecido de 99,44% de disponibilidade mínima, a ser
medida mensalmente. Todos os produtos e serviços fornecidos para o Concentrador deve
ter qualidade e disponibilidade que não comprometam este índice;
Dimensionamento do Concentrador
Dimensionar o Concentrador considerando a velocidade total igual a no mínimo 75% do
somatório das velocidades das conexões dos Cartórios Eleitorais de Alagoas ou o mínimo
de velocidade de Perfil.
Características das Conexões Dedicadas nos Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos
São consideradas conexões dedicadas aquelas em que o canal de comunicação entre o
Cartório Eleitoral/Escritórios Remotos e seu respectivo TRE fica disponível 24 horas/dia,
sem necessidade de procedimentos de conexão e desconexão a cada acesso do Cartório
Eleitoral/Escritório Remoto ao TRE.
As seguintes especificações e necessidades devem ser observadas obrigatoriamente para
todas as conexões dedicadas:
Utilizar em cada Cartório Eleitoral/Escritório Remoto no mínimo 01 (uma) conexão
dedicada (enlace para acesso ao Backbone Secundário, utilizado para comunicação com o
TRE);
Fornecer as conexões dedicadas por meio de enlaces logicamente independentes e
isolados do ambiente público da Internet. Esta garantia deve ser implementada fim-a-fim
na conexão com o TRE;
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A equipe técnica do TRE/AL deverá definir o “range” de endereçamento IP LAN a ser
utilizado no ambiente de rede local de cada Cartório Eleitoral (ver Figura 3). O
endereçamento IP LAN a ser utilizado é privado (172.30.X.0/24; com IP de LAN do
roteador: 172.30.XX.254). O detalhamento destes endereçamentos será encaminhado
para a licitante contratada dentro do prazo estabelecido no Cronograma de Eventos
constante deste Termo de Referência;
O endereçamento IP WAN a ser utilizado pela(s) licitante(s) contratada(s) nas “conexões
dedicadas” (ver Figura 3) deve ser restrito da respectiva operadora, ou seja, IP não
divulgado e nem acessível pela Internet. Entende-se por endereçamento IP WAN os
endereços IP da conexão entre o POP da Licitante contratada e o Roteador CPE instalado
no Cartório Eleitoral;
Figura 3: Localização dos IP LAN e IP WAN para conexões dedicadas
Garantir que todas as conexões dedicadas sejam multiplexadas na nuvem WAN do
Backbone Secundário e roteadas para o Concentrador. Esta multiplexação deve ser
garantida mesmo nos casos em que as conexões dedicadas sejam implementadas com
diferentes tecnologias;
No caso de uso de “trunking” para compor o enlace Concentrador, balancear o tráfego
gerado pelas conexões dedicadas dividindo este tráfego pelos enlaces que compõe a
Concentrador;
Fornecer comunicação via conexão dedicada entre os Cartórios Eleitorais/Escritórios
Remotos somente por meio de roteamento feito pelo TRE/AL (o TRE/AL é o centro do
Backbone Secundário);
O “default gateway” dos roteadores dos Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos deve ser
o Roteador CPE do Prédio Sede do TRE/AL;
Não possuir nenhum tipo de restrição de uso, operando 24 horas por dia, 7 dias por
semana, sem limite de quantidade de dados trafegados, nem restrição de tipo de dados
trafegados, porta lógica ou serviço;
Permitir que os Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos se comuniquem com o Prédio Sede
do TRE/AL com a velocidade definida na conexão dedicada que chega ao respectivo
Cartório Eleitoral/Escritório Remoto, independentemente do volume de tráfego na nuvem
WAN que compõe o Backbone Secundário (100% de banda disponível na conexão
dedicada);
Fornecer as conexões dedicadas obrigatoriamente terrestres, implementadas por meio de
pares metálicos, fibra óptica ou rádio digital com frequência de uso restrito e licenciada
junto à Anatel;
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são permitidos acessos de “última milha” implementados por meio de satélite;
Não há restrição quanto ao protocolo de comunicação utilizado na “última milha”, desde
que garantidas todas as funcionalidades exigidas para a conexão dedicada. Excetua-se,
para o caso de comunicação sem fio, o uso de equipamentos baseados em tecnologia WiFi 802.11a/b/g/n e variantes, bem como a utilização de frequência “aberta”, que não
necessite de licenciamento/registro junto à Anatel (Por exemplo, 900MHz, 2.4GHz, e
5.8GHz).
Insumos para conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos
Os seguintes insumos, de propriedade da licitante contratada, devem ser fornecidos em
comodato
para
o
funcionamento
das
conexões
dedicadas
nos
Cartórios
Eleitorais/Escritórios Remotos:
Cabos e adaptadores:
Cabo de conexão do Roteador CPE, ou equipamento equivalente, do Cartório Eleitoral com
modem ou outro equipamento utilizado para acesso ao Backbone Secundário;
Cabos de energia elétrica para todos os equipamentos fornecidos;
Adaptadores ópticos para conexões implementadas por meio de fibra óptica;
Modem para acesso WAN: Deve ser fornecido modem (convencional, óptico, rádio digital,
etc) ou outro equipamento para permitir a conexão do Roteador CPE do Cartório Eleitoral
ao ambiente WAN (Backbone Secundário), sem que isso implique acréscimo nos preços
contratados. Este equipamento deve operar em 110/220V;
Roteadores CPE (Customer Premise Equipment): Fornecer Roteador CPE para realizar a
interface entre o ambiente de rede local (LAN) de cada Cartório Eleitoral e o Backbone
Secundário, atendendo no mínimo as seguintes exigências:
Ser dimensionado para que tenha capacidade de encaminhamento de pacotes IP, em
pacotes por segundo, compatíveis com as velocidades dos enlaces conectados, limitado o
uso de memória a 70% do total disponível quando da carga máxima da CPU;
Caso seja identificado, durante a execução do contrato, um roteador com uso máximo de
CPU e memória acima dos limites estabelecidos, o mesmo deverá ser substituído ou
atualizado, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados;
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Possuir todas as facilidades de gerenciamento e segurança que permitam o fornecimento
adequado de todos os serviços especificados, destacando:
Gerenciamento SNMP compatível com as versões v2c e v3;
Protocolo SNMP habilitado, com acesso de leitura por parte do TRE;
Permissão para a configuração de “traps” por parte da licitante contratada, a pedido do
TRE, para monitoração de eventos específicos. Caso necessária, esta configuração será
solicitada com pelo menos 15 dias de antecedência da data real de monitoração;
Suporte a MIB-II e RMON;
Suporte a classificação de tráfego;
Suporte a tunelamento VPN com IPSec com no mínimo os algoritmos de 168-bit 3DES,
128-bit AES e 256-bit AES para conexões VPN com IPSEC. Deve possuir hardware dedicado
para aceleração de criptografia (devem ser suportados pelo menos os algoritmos 3DES e
AES em hardware);
Permitir acesso à leitura de configuração pelo TRE/AL, através de “usuário” e “senha”
específicos;
As senhas fornecidas para o TRE/AL não devem possibilitar o acesso a qualquer
informação confidencial sobre o backbone da licitante contratada, e não devem
possibilitar qualquer ação ou leitura que prejudique a segurança do Backbone Secundário;
Ser mantido com a hora ajustada com o ON (Observatório Nacional), e sincronizados
através do protocolo NTP (Network Time Protocol) – RFC 1305 ou protocolo SNTP (Simple
Network Time Protocol) versão 4 – RFC2030;
Interfaces:
LAN: Mínimo de 01 (uma) interface FastEthernet ou superior, para interconexão com o
ambiente de rede local do respectivo Cartório Eleitoral;
WAN: Mínimo de 01 (uma) interface para conexão com o enlace WAN fornecido (acesso ao
Backbone Secundário).
Operar em 110/220V;
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Ter servidor de NTP habilitado, de forma a ser utilizável por equipamentos de endereço IP
interno do TRE/Cartórios Eleitorais, sincronizado com a hora oficial do Brasil, respeitado o
horário regional para momentos como os de horário de verão.

Ao término do contrato os insumos fornecidos em comodato deverão ser entregues à
licitante contratada no estado em que estiverem, ressalvando-se o disposto no item 4.5.1
letra “e”.
Perfis das conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais e Escritórios Remotos
A Tabela a seguir mostra os perfis que devem ser considerados para as conexões
dedicadas:
Tabela 2: Perfis das conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais e Escritórios Remotos
PERFIL Local de instalação

Velocidadeefetiva “Trunking”

1

Todo o estado

2 Mbps

não permitido

2

Todo o estado

4 Mbps

2 x 2 Mbps

3

Somente
Arapiraca

Capital

e

6 Mbps

3 x 2 Mbps

4

Somente
Arapiraca

Capital

e

8 Mbps

4 x 2 Mbps

5

Somente
Arapiraca

Capital

e

6

Somente Capital

não permitido
10 Mbps

(obrigatório uso de fibra óptica ou
rádio digital)
não permitido

20 Mbps

(obrigatório uso de fibra óptica ou
rádio digital)

Os perfis de 1 a 3 poderão ser instalados em qualquer Cartório Eleitoral do estado de
Alagoas, enquanto os perfis de 4 e 5 estarão disponíveis apenas para a capital do estado –
Maceió e a cidade de Arapiraca. O perfil 6 somente estará disponível para a capital.
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Acordo de Nível de Serviço (Service Level Agreement – SLA) para Conexões Dedicadas nos
Cartórios Eleitorais
SLA (Service Level Agreement) ou NMS (Nível Mínimo de Serviço) estabelecido de 99,1%
de disponibilidade mensal mínima por acesso, a ser medida mensalmente. Todos os
produtos e serviços fornecidos para implementação das conexões dedicadas devem ter
qualidade e disponibilidade que não comprometam este índice.
Serviço de implantação/instalação do Backbone Secundário
Passagem de cabeamento interno para o Enlace Concentrador
Os seguintes serviços são necessários na passagem de cabeamento interno para o
“Concentrador”:
Providenciar a passagem dos cabos do Concentrador até o ambiente computacional
central (Sala de Servidores), utilizando para isto a infraestrutura de calhas, eletrocalhas e
dutos disponíveis;
Deverá ser realizada a vistoria obrigatória do local de instalação do circuito Concentrador;
Fornecer todos os cabos e conectores necessários para ligar o cabeamento do ambiente
externo até o ambiente computacional (definido para chegada do enlace);
Conectar os equipamentos fornecidos pela licitante contratada à rede de energia elétrica
disponibilizada. As tomadas são fornecidas pelo TRE/AL;
Planejar o horário de trabalho de instalação do Concentrador conjuntamente com a equipe
técnica do TRE/AL, de maneira a interferir o mínimo possível nos trabalhos normais;
Guardar as ferramentas e equipamentos auxiliares de instalação de responsabilidade da
licitante contratada nas interrupções de serviço;
Recompor obras civis e pintura eventualmente afetadas quando da passagem dos cabos,
mantendo o padrão local, excetuando-se os casos em que estas ocorrências sejam
consequência de adaptações necessárias para passagem dos cabos, adaptações estas
decididas em comum acordo entre licitante contratada e contratante.

Comissionamento, integração e testes de aceitação do “Concentrador” e “conexões
dedicadas” do Backbone Secundário
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Os seguintes serviços relacionados com o comissionamento, integração e testes para
aceitação do Concentrador e conexões dedicadas do Backbone Secundário são solicitados:
Realizar o comissionamento (ativação junto à plataforma de comunicação da licitante
contratada) de cada conexão, integrando cada uma ao Backbone Secundário;
Realizar testes de funcionamento do Concentrador e das conexões dedicadas do
Backbone Secundário, de acordo com o Plano de Testes de Aceitação fornecido pela
licitante contratada;
Garantir o funcionamento integrado de todos os produtos e serviços fornecidos (Cartórios
Eleitorais e TRE);
Realizar os Testes de Aceitação de acordo com o Plano de Testes de Aceitação, sempre
acompanhados pelos responsáveis técnicos do TRE/AL, e emitir os relatórios de testes em
duas vias, devidamente assinados pelos executores e pelo responsável em cada local (TRE
ou Cartório Eleitoral).
Uma cópia deve ser entregue para o responsável pelo Backbone Secundário no TRE, e
outra cópia deve ficar com a licitante contratada.
Alteração de PERFIL do concentrador e conexões dedicadas
Os seguintes serviços relacionados com alteração de PERFIL (alteração de velocidade) do
Concentrador e conexões dedicadas são solicitados:
Realizar alteração de PERFIL do Concentrador e conexão dedicada em atendimento a
solicitação efetivada pela Justiça Eleitoral;
Entende-se por “alteração de PERFIL” a mudança de velocidade do respectivo enlace, sem
alteração de endereço ou local de instalação;
Efetuar as alterações necessárias para que a Concentrador e conexões dedicadas operem
no novo PERFIL solicitado;
Realizar testes de funcionamento de cada conexão após a alteração de PERFIL de acordo
com o Plano de Testes de Aceitação fornecido pela licitante contratada;
Realizar os Testes de Aceitação após a alteração do PERFIL, de acordo com o Plano de
Testes de Aceitação, sempre acompanhados pelos responsáveis técnicos do TRE/AL, e
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emitir os relatórios de testes em duas vias, devidamente assinados pelos executores e
pelo responsável em cada local (TRE ou Cartório Eleitoral).
Uma cópia deve ser entregue para o responsável pelo Backbone Secundário no TRE/AL, e
outra cópia deve ficar com a licitante contratada.
Prazos
Prazo para implantação do Backbone Secundário
A implantação do Backbone Secundário é composta por uma série de atividades, a saber:
Entrega de documentos solicitados (Declaração sobre backbone da licitante contratada,
Plano de Gerenciamento do Contrato, plano Detalhado de Implantação do Backbone
Secundário, Planos de Testes de Aceitação);
Instalação do Concentrador, conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais e infraestrutura
para suportar as conexões;
Instalação do SGRS;
Testes de aceitação das conexões fornecidas e do SGRS;
Aceitação Global do Backbone Secundário;
Realização do Período de Funcionamento Experimental – PFE;
Aceitação Final de todo o Backbone Secundário.
O Cronograma de Eventos descrito neste Termo de Referência indica todos os prazos para
estas atividades, e relaciona a execução de cada etapa aos pagamentos.
Prazos para serviços de instalação/alteração de velocidade de enlaces no decorrer do
contrato
Os seguintes prazos devem ser observados nos serviços de alteração de perfil de
conexões e instalação de novas conexões:
Prazo para Alteração de Perfil ou de endereço de Conexões:
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Concentrador:
Data

Evento

DiaX

Solicitação formal de alteração de perfil/endereço do
Concentrador encaminhada pela Justiça Eleitoral para a
licitante contratada

X +30dias

Alteração do perfil/endereço efetivada (incluindo testes de
aceitação)

Obs.: no caso de mudança de endereço a conexão anterior deve ser desativada, tal logo o
novo endereço passe a estar operacional, não cabendo cobrança em duplicidade e sendo
de inteira responsabilidade da contratada proceder a desativação no endereço anterior.
Conexões Dedicadas:
Data

Evento

DiaY

Solicitação formal de alteração de perfil/endereço da conexão
dedicada encaminhada pela Justiça Eleitoral para a licitante
contratada

Y +30dias

Alteração do perfil/endereço efetivada (incluindo testes de
aceitação)

Obs.: no caso de mudança de endereço a conexão anterior deve ser desativada, tal logo o
novo endereço passe a estar operacional, não cabendo cobrança em duplicidade e sendo
de inteira responsabilidade da contratada proceder a desativação no endereço anterior.
Prazo para Instalação de Conexões:
Concentrador:
Data

Evento

Dia Z

Solicitação
formal
encaminhada pela
contratada

de
instalação
Justiça Eleitoral

de
Concentrador
para a licitante
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Data

Evento

Z + 30dias

Conclusão da instalação do
(incluindo testes de aceitação)

Concentrador

efetivada

Conexões Dedicadas:
Data

Evento

DiaW

Solicitação
Formal
de
instalação
de conexão dedicada encaminhada pela Justiça Eleitoral para
a Licitante contratada

W +10dias

Informação da Licitante contratada sobre a viabilidade da
instalação, ou necessidade de “projeto especial”

Conclusão da instalação da conexão dedicada efetivada para
W +30dias os casos em que houve viabilidade técnica para execução do
serviço (incluindo testes de aceitação)
Conclusão da instalação da conexão dedicada efetivada para
W +60dias os casos em que houve necessidade de “projeto especial”
para execução do serviço (incluindo testes de aceitação)

Prazo de desinstalação de Conexões:
Concentrador:
Data

Evento

Dia K

Solicitação formal de desinstalação de Concentrador
encaminhada pela Justiça Eleitoral para a licitante contratada

K +05dias Desinstalação do Concentrador efetivada

Conexões Dedicadas:
Data

Evento
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Data

Evento

Dia U

Solicitação formal de desinstalação de conexão dedicada
encaminhada pela Justiça Eleitoral para a licitante
contratada

U+ 02 dias Desinstalação da conexão dedicada efetivada

Serviço de Gerência de Rede e Serviços – SGRS para o Backbone Secundário
O Serviço de Gerência de Rede e Serviços – SGRS deve contemplar a gerência de rede e
serviços do Backbone Secundário. O SGRS deve atender, no mínimo, aos seguintes
requisitos:
Oferecer serviço de gerência de rede e serviços que contemplem as áreas funcionais:
Gerência de falhas;
Gerência de desempenho, com monitoração de desempenho, gerência de tráfego e
administração de tráfego;
Gerência de configuração, restrito ao ambiente fornecido pela licitante contratada;
Gerência de segurança, restrita ao ambiente fornecido pela licitante contratada;
Gerência de nível de serviço;
Permitir a visualização de informações “on-line” (em tempo real e de forma gráfica) da
rede (Backbone Secundário), possibilitando o acompanhamento e monitoração do estado
global do Backbone Secundário;
A licitante contratada será responsável por fornecer, dimensionar, instalar, configurar e
manter todos os equipamentos, sistemas e ferramentas necessárias para o provimento do
SGRS “on-line”;
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A licitante contratada será responsável pela manutenção preventiva e corretiva, a
execução de testes, a atualização e o suporte técnico da infraestrutura de gerenciamento,
sem que isso implique acréscimos nos preços contratados;
O TRE-AL será responsável pelos equipamentos e conexões à Internet que possibilitem
acesso ao SGRS fornecido;
Prover recursos para abertura, acompanhamento e encerramento de chamados técnicos;
Geração e emissão de relatórios gerenciais, programados para serem gerados
automaticamente ou sob demanda pelo contratante, que permitam o acompanhamento
da qualidade dos serviços, dos níveis de serviço contratados (SLA) e a validação das
faturas;
Abranger todos os Roteadores CPE (Prédio Sede do TRE/AL e Cartórios Eleitorais) e enlaces
fornecidos, independentemente da tecnologia adotada nestes itens;
Atuar de forma pró-ativa, antecipando-se aos problemas na rede e garantindo a qualidade
do serviço estabelecida no Acordo de Nível de Serviço (SLA), realizando abertura,
acompanhamento e fechamento de chamados técnicos (Trouble Tickets) relacionados com
indisponibilidade e desempenho nos serviços de rede, gerenciamento de rede e
segurança, operando em regime 24x7, todos os dias do ano;
Garantir que os dados do serviço de gerência de rede e serviços trafegarão pela classe de
dados prioritários;
Ser de propriedade e de responsabilidade da licitante contratada, podendo ser constituído
de um ou mais softwares, integrados ou não;
Ser escalável permitindo futuras ampliações nos elementos de rede a serem gerenciados;
Permitir a definição de perfis de usuários e a atribuição de regras de gerenciamento a
estes perfis e o uso de senhas para controle do acesso às informações;
As senhas fornecidas para a Justiça Eleitoral não devem possibilitar o acesso a qualquer
informação confidencial sobre o backbone da licitante contratada, e não devem
possibilitar qualquer ação ou leitura que prejudique a segurança do Backbone Secundário;
Permitir o acesso simultâneo de pelo menos 10 usuários do TRE/AL às suas
funcionalidades;
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Prover a visualização das informações de gerenciamento através de um Portal de
Gerência acessado por meio de interface WEB;
O Portal de Gerência deverá ser acessado pelo TRE/AL por meio da Internet pública e
protocolo HTTPS com certificação digital (padrão X.509);
O TRE/AL deve ter acesso somente às informações relativas às suas conexões;
O Portal de Gerência deve possuir uma interface única para acesso às suas
funcionalidades independentemente dos equipamentos ou tecnologias empregadas para a
prestação dos serviços;
Disponibilizar a funcionalidade para consulta da configuração do Roteador CPE do
Concentrador e dos Cartórios Eleitorais e emitir notificações quando houver modificações
de configuração dos roteadores;
Fornecer, através do Portal de Gerência, a visualização de informações on-line (em tempo
real e de forma gráfica) sobre o Backbone Secundário, apresentando no mínimo o
seguinte:
Topologia do Backbone Secundário, incluindo os Roteadores CPE e seus enlaces, com
visualização do estado operacional de todos os elementos da rede (enlaces e
equipamentos). O estado operacional dos elementos de rede deve ser atualizado
automaticamente, sempre que ocorrer qualquer alteração nestes elementos;
Alarmes e eventos ocorridos no Backbone Secundário, com informações de data e hora de
ocorrência e identificação dos recursos gerenciados;
Consumo de banda nos enlaces (entrada e saída) com valores instantâneos, médios e de
pico dos últimos 30 (trinta) dias, separados por semana e diferenciação de dias úteis e
horários comercial;
Ocupação de memória e CPU dos Roteadores CPE;
Estratificação de volume tráfego (entrada e saída) por classe de serviço para a
Concentrador ou conexão dedicada;
Retardo dos enlaces com valores instantâneos, médios e de pico dos últimos 30 (trinta)
dias;
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Visualização da quantidade de chamados registrados, em aberto, fechados e encerrados,
dentro e fora do prazo contratual, por tipo de problema, permitindo acesso ao
detalhamento dos chamados;
Inventário dos equipamentos e enlaces da rede contando, com no mínimo as seguintes
informações:
Enlace: código de identificação junto a operadora contratada, tecnologia e nível de
serviço;
Roteador CPE: fabricante e modelo, configuração lógica e configuração física (placas,
interfaces, memória, slots, dentre outros);
Endereçamento lógico: endereços IPs e máscaras de rede;
Prover o armazenamento de todos os dados coletados nos elementos gerenciados e
informações geradas para confecção dos relatórios durante um período de 12 (doze)
meses, relativos ao Serviço de Gerência de Rede e Serviços (SGRS), devendo ao final de
cada período de 12 (doze) meses disponibilizá-los ao Contratante, conjuntamente com o
modelo de dados, em meio de armazenagem a ser definido pelo Contratante;
A indisponibilidade dos dados de gerência (coleta não realizada, dados não acessíveis)
será contabilizada como indisponibilidade do SGRS, no período em que os dados não
forem coletados ou ficarem inacessíveis, caso isto implique em perda de dados de
gerenciamento;
Os dados e informações armazenados, conjuntamente com o modelo de dados, poderão
ser solicitados pelo Contratante, a qualquer tempo, devendo a licitante contratada colocálos à disposição no prazo máximo de 4 (quatro) dias úteis, em meio a ser definido pelo
Contratante e/ou na base de dados da solução de gerência (carga dos dados extraídos e
removidos);
O intervalo para coleta de dados no SGRS deve ser de no mínimo 5 (cinco) minutos, ou
valores maiores a critério do Contratante;
Registrar em seu LOG de históricos todos os acessos realizados, com autenticação de
usuário, data/hora, devendo permitir a recuperação do registro de histórico;
Realizar registro de todas as ocorrências de alarmes/eventos em LOG de históricos e/ou
base de dados contendo informações de data/hora de ocorrência, identificando os
recursos gerenciados;
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Assegurar a continuidade da coleta dos dados de gerenciamento em casos de perda de
comunicação entre o SGRS e os elementos gerenciados, de maneira a garantir que não
exista perda de informação no gerenciamento de recursos.
Serviço de operação do Backbone Secundário
Período de Funcionamento Experimental – PFE
O PFE – Período de Funcionamento Experimental é o período de 30 (trinta) dias em
funcionamento ininterrupto após a Aceitação Global.
Durante o PFE o Service Level Agreement – SLA é válido para os enlaces contratados.
A descontinuidade do PFE ocorrerá nas seguintes situações:
Caso ocorra interrupção dos serviços de comunicação do Concentrador, por um período de
tempo que extrapole o permitido no respectivo SLA contratado;
Caso ocorra interrupção dos serviços de comunicação de mais de 5% das conexões
dedicadas contratadas, por um período de tempo que extrapole o permitido no respectivo
SLA contratado
A consequência da descontinuidade do PFE será o reinício do período de 30 (trinta) dias do
PFE, contados a partir da recuperação de todas as anormalidades registradas e volta do
funcionamento normal de todos os serviços.
O reinício do PFE devido à recuperação de problemas registrados durante este período
será permitido até 03 (três) vezes, ou seja, o PFE poderá ser interrompido até 03 (três)
vezes. Ultrapassado este limite serão aplicadas as penalidades previstas neste Termo de
Referência e no Contrato.
Os intervalos para reinício do PFE (em caso de interrupção do período em andamento)
devem ser de no máximo 03 (três) dias, ou seja, a licitante contratada tem até 03 (três)
dias para solucionar os problemas para que seja reiniciado o PFE, e as seguintes regras
devem ser observadas:
Na 1ª interrupção do PFE (interrupção do PFE inicial):
Será considerada em uso a 1ª chance de reinício do PFE;
A partir do 4º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, passará a ser considerada em uso
a 2ª chance de reinício do PFE (restando então apenas a 3ª chance de reinício);
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A partir do 7º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, passará a ser considerada em uso
a 3ª chance de reinício, não restando nenhuma chance de reinício do PFE;
A partir do 10º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, deverão ser aplicadas as
penalidades previstas pelo não cumprimento do PFE;
Na 2ª interrupção do PFE:
Será considerada em uso a 2ª chance de reinício do PFE ou, será considerada em uso a 3ª
chance de reinício do PFE, caso a 2ª chance já tenha sido utilizada. Caso não esteja
disponível chance alguma serão aplicadas as penalidades previstas pelo não cumprimento
do PFE;
A partir do 4º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, será considerada em uso a 3ª
chance de reinício do PFE (caso esta chance ainda esteja disponível). Caso esta chance
não esteja disponível serão aplicadas as penalidades previstas pelo não cumprimento do
PFE;
A partir do 7º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, deverão ser aplicadas as
penalidades previstas pelo não cumprimento do PFE;
Na 3ª interrupção do PFE:
Será considerada em uso a 3ª chance de reinício do PFE, caso esta chance ainda esteja
disponível. Caso esta chance não esteja disponível serão aplicadas as penalidades
previstas pelo não cumprimento do PFE;
A partir do 4º dia serão aplicadas as penalidades previstas pelo não cumprimento do PFE.
Operação do Backbone Secundário durante o PFE – Período de Funcionamento
Experimental
Durante a vigência do PFE – Período de Funcionamento Experimental, que é o período de
30 (trinta) dias em funcionamento ininterrupto após a Aceitação Global, os seguintes
requisitos relacionados com o Serviço de Operação do Backbone Secundário são
solicitados:
Estabelecer, em conjunto com a equipe técnica do TRE-AL, um Plano de Operação,
Gerenciamento e Suporte do Backbone Secundário, observando as necessidades da
Justiça Eleitoral e as diretrizes de operação de redes da licitante contratada;
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Permitir a presença de técnicos da Justiça Eleitoral no ambiente de gerenciamento da
licitante contratada, desde que agendada com antecedência mínima de 15 dias.
Operação do Backbone Secundário após o PFE – Período de Funcionamento Experimental
Após o PFE – Período de Funcionamento Experimental, os seguintes requisitos
relacionados com o Serviço de Operação do Backbone Secundário são solicitados:
Disponibilizar, obrigatoriamente, 01 (um) técnico na sede do TRE/AL, no período de 03
(três) dias antes de uma eleição, referendo ou plebiscito até 01 (um) dia após esta eleição
(válido para qualquer eleição, referendo ou plebiscito, em qualquer turno), das 08:00hs às
18:30hs, com intervalo de almoço de 1:30hs;
Manter plantão especial no ambiente da licitante contratada, para suporte do Backbone
Secundário durante 24 horas/dia, 7 dias/semana, durante o período de 03 (três) dias antes
de uma eleição até 01 (um) dia após esta eleição (válido para qualquer eleição, em
qualquer turno). O atendimento feito a partir deste ambiente deve ser via telefone
“0800”;
Atender todas as determinações do Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte do
Backbone Secundário, definido durante o PFE;
Realizar trabalhos de configuração/reconfiguração dos equipamentos fornecidos pela
licitante contratada, de forma a atender ao Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte
do Backbone Secundário.
Deverá ser providenciada a substituição do(s) técnico(s) de suporte presentes em cada
TRE, conforme definido no subitem “a)”, se entendido que o profissional: não se adapta à
execução do serviço; ou não possua domínio dos equipamentos e softwares ofertados; ou
possua problemas de qualquer ordem que o impossibilite de executar suas atividades nos
horários estabelecidos.
Serviço de Manutenção do Backbone Secundário
Condições gerais para prestação do serviço de manutenção
As seguintes condições devem ser observadas na prestação do serviço de manutenção
dos enlaces, equipamentos e softwares fornecidos para o Backbone Secundário:
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Os serviços de manutenção devem atender a todos os requisitos especificados no item
“Requisitos do serviço de manutenção” deste Termo de Referência;
Todos os serviços de manutenção dos enlaces fornecidos (Concentrador, conexões
dedicadas) devem ser efetuados desde o início até o final do contrato. São de inteira
responsabilidade da licitante contratada, e devem estar totalmente cobertos pelo
pagamento mensal relativo ao fornecimento de cada um destes enlaces, sem que isso
implique acréscimos nos preços contratados;
O serviço de manutenção dos enlaces fornecidos (Concentrador, conexões dedicadas)
deve garantir o funcionamento correto dos enlaces, e deve garantir a manutenção
adequada dos equipamentos empregados nestes enlaces e que são fornecidos pela
licitante contratada;
Os serviços de manutenção devem cobrir todas as despesas relacionadas com a troca ou
reposição de peças, manutenção de softwares e reparos de instalações, incluindo as
despesas de deslocamento de técnicos, diárias, hospedagem e demais gastos
relacionados com a equipe técnica de manutenção;
Caberá a Justiça Eleitoral arcar com a responsabilidade por danos em insumos fornecidos
pela licitante contratada em virtude de vandalismo, ou acidentes causados por pessoas
que não sejam vinculadas à licitante contratada, devidamente comprovados mediante
documento específico.
Requisitos do serviço de manutenção
O serviço de manutenção deve ser prestado pela licitante contratada, que deve atender
obrigatoriamente as seguintes condições:
Efetuar manutenção preventiva em todos os enlaces e equipamentos, de forma a
identificar possíveis pontos de falha e garantir o perfeito funcionamento de todos estes
enlaces e equipamentos;
Efetuar manutenção corretiva assim que for detectado algum mau funcionamento de
enlaces e equipamentos, ou problemas em instalações feitas, de forma que voltem a
funcionar perfeitamente.
O serviço de manutenção corretiva deve incluir o reparo e a substituição de peças
defeituosas em equipamentos, e reparos nas instalações que apresentarem problemas;
Realizar o serviço de manutenção no local de instalação do equipamento sempre que
possível. Caso seja necessário remover o equipamento, a licitante contratada deve
providenciar a substituição do equipamento por outro idêntico em perfeito funcionamento,
para então retirar o equipamento com defeito e encaminhá-lo para a manutenção;
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Permitir efetuar a “Abertura de Chamado de Manutenção” junto a “Central de
Atendimento” da licitante contratada por meio de um telefone “0800” para todo o estado;
A licitante contratada deve ser responsável por todos os técnicos que forem realizar
manutenção dos enlaces em qualquer um dos sites atendidos neste Termo de Referência;
Prazos:
Iniciar os procedimentos de manutenção de qualquer um dos enlaces fornecidos
(Concentrador, conexões dedicadas) em até 04 (quatro) horas após a notificação do
problema, feito por meio de abertura de chamado;
Durante o procedimento de manutenção do Concentrador e/ou de uma conexão dedicada
será computado o PNF – Período de Não Funcionamento do Enlace;
O PNF será computado em minutos a partir da “abertura do chamado de manutenção”
feito pelo “0800” da licitante contratada;
O término do PNF será computado a partir do aceite da manutenção (fechamento do
chamado) feito por um técnico do local responsável pela abertura do chamado, sendo
necessária a identificação do técnico responsável pelo fechamento do chamado;
O somatório de PNF em minutos (“períodos de não funcionamento do enlace”) durante um
mês, que exceder o tempo de parada permitido neste mesmo período de acordo com o
SLA contratado, será tomado com base de desconto da parcela mensal de pagamento (do
Concentrador ou conexão dedicada que teve seu serviço interrompido) no mês
subseqüente (as regras aplicadas para este desconto estão contidas no item “Forma de
Pagamento” neste Termo de Referência). A consolidação dos “períodos de não
funcionamento do enlace” será feita pelo contratante com base nas informações obtidas
no SGRS e registros próprios de ocorrências;
Períodos normais de operação da rede: realizar e concluir a manutenção dos enlaces,
equipamentos e instalações fornecidos em até 24 (vinte e quatro) horas após a “abertura
do chamado de manutenção”, que deve ser feita via “0800” da licitante contratada;
Períodos de operação próximos a eleições: durante o período com inicio 15 (quinze) dias
antes da eleição e término 05 (cinco) dias após a eleição (válido para qualquer eleição, em
qualquer turno, que ocorra até o final do contrato), realizar e concluir a manutenção dos
enlaces, equipamentos e instalações do TRE/AL em até 08 (oito) horas após a “abertura
do chamado de manutenção”, que deve ser feita via “0800” da licitante contratada;
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CONFIGURAÇÃO INICIAL ESTIMADA PARA O BACKBONE SECUNDÁRIO
A configuração inicial estimada do Backbone Secundário indica a configuração a ser
considerada para o início do contrato, objeto descrito neste Termo de Referência.
A configuração inicial estimada do Backbone Secundário está detalhada nas planilhas de
preços a serem preenchidas, constantes do item 6.2.2.2.2.1 - “Planilhas de Preço para
obtenção do VT_AL” deste Termo de Referência.
A configuração estimada detalhada nas planilhas de preços a serem preenchidas indica a
configuração estimada para os 12 (doze) meses iniciais de contrato do objeto descrito
neste Termo de Referência.
DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA PELA LICITANTE CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NO
PREGÃO
A documentação a ser apresentada deve ser dividida em:
Documentação #1: Documentos de Habilitação;
Documentação #2: Proposta (Especificações Técnicas e Preços).
Documentação #1: Documentos de Habilitação
A seguinte documentação deve ser fornecida com os demais documentos exigidos para a
participação no certame licitatório:
Declaração de pessoa jurídica de direito público ou privado do país ou do exterior,
atendidas pela licitante, mencionando o bom funcionamento de sua WAN com transmissão
de dados com conexões dedicadas, e SGRS, utilizando técnicas e meios de transmissão
semelhantes às especificações deste Termo de Referência, com composição de pelo
menos 50 (cinquenta) conexões dedicadas entre “Escritórios Remotos” e seu respectivo
“Escritório Sede”.
As WANs consideradas nas declarações fornecidas devem ter sido implementadas nas
Regiões onde a licitante tenha Outorga da ANATEL correspondente ao ITEM 01 deste
Termo de Referência.
A declaração deve conter pelo menos as seguintes informações:
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Nome da empresa ou instituição;
Nome e cargo de quem assinou;
Telefone para contato;
Descrição breve da rede;
Bom funcionamento da rede;
Data que entrou em funcionamento.
A licitante deve comprovar capacidade para execução dos serviços que abrangem as
atividades de suporte técnico, apresentando os seguintes documentos:
No caso de licitantes concorrendo individualmente:
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro do estado de Alagoas, ou
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
em nível nacional ou regional, que contemple o estado de Alagoas.
No caso de licitantes concorrendo na forma de consórcio:
A empresa LÍDER do consórcio deve apresentar:
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro do estado de Alagoas, ou
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
em nível nacional ou regional, que contemple o estado de Alagoas.
As demais empresas integrantes do consórcio devem apresentar:
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro do estado de Alagoas, ou
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Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
em nível nacional ou regional, que contemple o estado de Alagoas.
Relação dos estabelecimentos (matriz e/ou filiais e/ou pontos de assistência) que a
licitante possui, cada qual apto a prestar os serviços de suporte aos enlaces de dados
solicitados neste Termo de Referência, devendo compreender, no mínimo, um escritório
no estado Alagoas;
Na relação dos estabelecimentos devem ser discriminados o nome, CNPJ, endereço,
telefone e responsável técnico.
Documentação #2: Proposta (Especificações Técnicas e Preços)
A Documentação #2 deverá conter obrigatoriamente o seguinte:
Especificações Técnicas, com:
Descrição dos aspectos técnicos dos produtos e serviços oferecidos;
Planilhas Técnicas, com informações sobre as linhas de comunicação.
Preços, conforme solicitado neste anexo.
Obs.: a Documentação #2, apresentada com Especificações Técnicas que não atendam os
requisitos mínimos especificados neste Termo de Referência, implicará na desclassificação
da licitante.
Especificações Técnicas
As Especificações Técnicas devem ter descrição de todos os itens relacionados com o
atendimento aos requisitos deste Termo de Referência, mencionando detalhes técnicos.
Devem ser fornecidas obrigatoriamente as seguintes informações:
Informações precisas sobre cada um dos enlaces ofertados (nuvem WAN que compõe o
Backbone Secundário, Concentrador, conexões dedicadas), comprovando o atendimento a
todos os requisitos estabelecidos neste Termo de Referência;
Marca e modelo dos Roteadores CPE a serem fornecidos (TRE e Cartórios Eleitorais);
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Declaração expressa dirigida ao TRE/AL, especificando que a licitante está obrigada a
atender a um determinado SLA (mínimo de 99,44% para a Concentrador e mínimo de
99,1% para as conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais).
No caso de consórcio, declaração expressa dirigida ao TRE/AL, especificando que cada
uma das empresas participantes do consórcio estão obrigadas a atender ao mesmo SLA
(mínimo de 99,44% para o Concentrador e mínimo de 99,1% para as conexões dedicadas
nos Cartórios Eleitorais).
Preços
A proposta deve conter os preços dos serviços e produtos solicitados neste Termo de
Referência, considerando o seguinte:
Os preços devem ser apresentados obrigatoriamente conforme as planilhas constantes do
item 6.2.2, sob pena de desclassificação da proposta. As planilhas indicam onde devem
ser preenchidos os preços solicitados;
Toda a avaliação a ser feita com relação a preços será efetuada considerando os preços
com impostos e todos os demais encargos que façam parte do serviço cotado.
Descrição dos preços solicitados
Os seguintes preços são solicitados nas planilhas, sendo que em cada planilha é indicada
a necessidade do preenchimento do preço com todos os impostos:
INSTALAÇÃO:
Vinst_con_TRE: valor do serviço de instalação do Concentrador.
Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários;
Vinst_con_ded: valor do serviço de instalação de cada conexão dedicada de qualquer
PERFIL.
Este valor deve ser igual para todas as conexões dedicadas de qualquer PERFIL fornecidas
em Alagoas.
Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários para a instalação de
cada conexão dedicada;
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Vtot_inst_AL: valor total dos serviços de instalação em Alagoas.
Vtot_inst_AL = (Vinst_con_TRE) +
(nº de conexões dedicadas x Vinst_con_ded)
OBS.: não há nenhum custo associado à instalação de conexões comutadas.
ALTERAÇÃO DE PERFIL DE CONEXÕES:
Valt_PERFIL_con_TRE: valor do serviço de alteração de PERFIL da Concentrador.
Este valor deve ser igual para todas as conexões TRE fornecidas em Alagoas.
Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários para a alteração de
PERFIL de cada Concentrador;
Valt_PERFIL_con_ded: valor do serviço de alteração de PERFIL de uma conexão dedicada.
Este valor deve ser igual para todas as conexões dedicadas fornecidas em Alagoas.
Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários para a alteração de
PERFIL de cada conexão dedicada;
FORNECIMENTO DAS LINHAS:
Vmen_con_TRE_AL_perfil_X: valor mensal relativo ao serviço de fornecimento do
Concentrador Perfil X (1 a 6) em Alagoas;
Este valor deve ser igual para todas as conexões TRE Perfil X fornecidas em Alagoas;
Este valor deve cobrir o custo para manter a Concentrador Perfil X operacional, atendendo
a todas as características solicitadas;
Vmen_con_ded_AL_perfil_X: valor mensal relativo ao serviço de fornecimento de cada
conexão dedicada Perfil X (1 a 6);
Este valor deve ser igual para todas as conexões dedicadas fornecidas em Alagoas);

Página
70
Minuta de Edital de Pregão Eletrônico alterada (0558043)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 715

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Este valor deve cobrir o custo para manter a conexão dedicada operacional, atendendo a
todas as características solicitadas;
Planilhas de Preços a serem apresentadas
Os itens seguintes apresentam as planilhas a serem preenchidas pelas licitantes
obrigatoriamente em atendimento ao ITEM 1.
Planilhas de Preço para obtenção do VT_AL
A planilha de preço a seguir deve ser preenchida para obter o Valor Total dos Serviços no
Backbone Secundário para Alagoas.
As informações a seguir são prestadas no sentido de auxiliar o preenchimento das
Planilhas para obtenção do VT_AL:
A coluna “Serviço” cita o serviço que está sendo discriminado. Cada serviço tem seu
respectivo valor já discriminado em planilhas anteriores.
Por exemplo: o valor Vinst_con_TRE corresponde ao serviço inst_con_TRE da planilha;
A coluna “Quantidade” informa a quantidade estimada do respectivo serviço que será
realizada durante o contrato;
A coluna “Total (R$)” deve ser preenchida com o valor total a ser pago durante o contrato
pelo respectivo serviço;
Por exemplo: Total (R$) para instalação de concentradores é dado por
Total (R$) = Quantidade x Vinst_con_TRE

O valor VTtot_inst_AL é obtido a partir do somatório de todos os valores pagos por
instalações durante o contrato:
VTtot_inst_AL = (quantidade x Vinst_con_TRE)
+ (quantidade x Vinst_con_ded)
O valor VTalt_PERFIL_AL é obtido a partir do somatório de todos os valores pagos por
alterações de velocidade durante o contrato. A quantidade de alterações é estimada.
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VTalt_PERFIL_AL = (quantidade x Valt_PERFIL_con_TRE)
+ (quantidade x Valt_PERFIL_con_ded)
O Vtot_men_con_AL é obtido a partir do somatório do valor de todas as conexões
fornecidas;
O valor VTtot_men_con_AL é obtido a partir de:
VTtot_men_con_AL = 12 X Vtot_men_con_AL na config inicial

O valor total dos serviços do Backbone Secundário:
VT_AL = VTtot_inst_AL
+ VTalt_PERFIL_AL
+ VTtot_men_con_AL
6.2.2.2.2.1. Planilha de Preço para obtenção da estimativa de contratação
A seguir está apresentada a planilha a ser preenchida para obtenção do VT_AL, ou seja, a
estimativa de contratação ao final da migração de todo o backbone secundário. Ressaltase que o quantitativo de serviços contratados poderá ser ampliada ou diminuída, a critério
do TRE/AL.
Para efeito de estimativa inicial, o "Anexo I-B" lista os endereços iniciais de implantação e
seus respectivos perfis.
Todos os endereços listados no "Anexo I-B" deverão, obrigatoriamente, terem viabilidade
técnica para a instalação.
O Valor Global da Proposta ou VGP será igual ao VT_AL.
PLANILHA VT_AL:
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
Serviço

Quantidade

Total (R$)
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inst_con_TRE

1

Valt_PERFIL_con_TRE

1

inst_con_ded

43

Valt_PERFIL_con_ded

10

VTtot_inst_AL =

QUANTIDADE

Valor mensal

estimada

(R$)

(12 meses)
con_TRE_AL_PERFIL 1

0

con_TRE_AL_PERFIL 2

0

con_TRE_AL_PERFIL 3

0

con_TRE_AL_PERFIL 4

1

con_TRE_AL_PERFIL 5

0

con_TRE_AL_PERFIL 6

0

con_ded_AL_perfil_1

6

con_ded_AL_perfil_2

35

con_ded_AL_perfil_3

0

con_ded_AL_perfil_4

1

con_ded_AL_perfil_5

0
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con_ded_AL_perfil_6

1

VTtot_men_con_AL =
VT_AL (VTtot_inst_AL+ VTtot_men_con_AL) =

DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA PELA LICITANTE CONTRATADA
A licitante contratada deverá entregar a documentação abaixo referente aos produtos
fornecidos, de acordo com o cronograma da Tabela 3 contida no item “Cronograma de
Eventos” deste Termo de Referência:
Plano de Gerenciamento do Contrato;
Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário;
Plano de Testes de Aceitação;
Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte do Backbone Secundário.
Deve ser entregue ao Contratante 1 (uma) cópia completa de cada um dos documentos.
Plano de Gerenciamento do Contrato
Documento fornecendo as informações relevantes para o acompanhamento do processo
de instalação, integração e testes dos produtos contratados, acompanhamento da
execução dos serviços contratados, equipe técnica alocada no processo, cronograma
detalhado das atividades, descrição dos relatórios/documentos a serem entregues pela
licitante contratada e outras informações de interesse para o gerenciamento e
acompanhamento do contrato.
A licitante contratada submeterá ao Contratante, para revisão e aprovação, o Plano de
Gerenciamento do Contrato contendo também a descrição de todas as atividades
gerenciais relativas ao trabalho contratado, para fins de acompanhamento e controle pelo
Contratante.
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Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário
Documento descrevendo o Backbone Secundário a ser implementado, sua arquitetura
detalhada, descrição detalhada de enlaces e equipamentos fornecidos (e demais
características relevantes), em conformidade com a proposta apresentada.
O Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário deve ainda apresentar os
cronogramas de execução das atividades de implantação.
Obs.: caso haja necessidade de substituição de qualquer equipamento ou software
ofertado por ocasião da apresentação do Plano Detalhado de Implantação do Backbone
Secundário, estas modificações devem ser previamente submetidas ao Contratante, que
poderá ou não concordar.
Planos de Testes de Aceitação
A licitante contratada deverá elaborar os seguintes Planos de Testes de Aceitação:
Plano de Testes de Aceitação – Enlaces Backbone Secundário: este plano deverá conter
testes para verificação do atendimento de todos os requisitos descritos neste Termo de
Referência referentes aos enlaces de comunicação do Backbone Secundário (TRE/AL e
Cartórios Eleitorais). O plano deve englobar testes de enlaces e equipamentos do
Backbone Secundário.
Plano de Testes de Aceitação do SGRS: este plano deverá conter testes para verificação
do atendimento de todos os requisitos para o SGRS especificados neste Termo de
Referência.
Plano de Testes de Aceitação Global do Backbone Secundário: este plano deverá conter
testes para verificação do atendimento de todos os requisitos do Backbone Secundário
especificados neste Termo de Referência, de forma a garantir o funcionamento completo
e integrado de todos os enlaces e equipamentos fornecidos, operando de forma individual
e simultânea.
7.3.2 Os planos de testes de aceitação deverão seguir as seguintes recomendações:
Deve haver pelo menos um teste para verificação do atendimento de cada requisito de
funcionalidade dos serviços especificados neste Termo de Referência;
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Para cada teste devem ser descritos os procedimentos, ambientes e equipamentos a
serem utilizados e os resultados esperados.
Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte do Backbone Secundário
Este plano deverá conter os procedimentos acordados entre Contratante e licitante
contratada definindo:
Procedimento de operação e gerenciamento do Backbone Secundário a ser adotado pelo
Contratante;
Procedimentos para suporte em primeiro nível por parte das equipes técnicas da Justiça
Eleitoral (TRE/AL e Cartórios Eleitorais) em caso de necessidade de reconfiguração ou
parada para testes e manutenção preventiva solicitados pela licitante contratada;
Procedimento de operação, gerenciamento e suporte do Backbone Secundário a ser
adotado pela licitante contratada;
Recomendações e instruções sobre acesso ao Serviço de Gerência de Redes e Serviços
fornecido.
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO
Responsabilidade Técnica
A licitante contratada e o Contratante constituirão, cada parte, uma Equipe Técnica (com
um Responsável Técnico) para o acompanhamento dos trabalhos;
A equipe técnica designada pelo Contratante decidirá sobre as questões técnicas
concernentes as especificações, inspeções, revisões e aceitações do trabalho.
A Contratante nomeará representante responsável pela Gestão do Contrato, bem como
seu substituto legal;
A Contratante nomeará representante responsável pela Fiscalização do Contrato, devendo
este ser servidor da Secretaria de Tecnologia da Informação, bem como seu substituto
legal;
Todas as decisões, instruções ou demandas deverão ser registradas em ata, a serem
assinadas pelos participantes;
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A licitante contratada não poderá parar ou suspender o trabalho, no todo ou em parte,
enquanto houver alguma pendência técnica, salvo com ordem expressa em contrário
emitida pelo Contratante. As pendências deverão ser resolvidas com base no contrato a
ser celebrado, que por sua vez se baseia nas especificações deste Termo de Referência;
A equipe técnica do Contratante poderá solicitar reuniões extraordinárias e relatórios
adicionais à licitante contratada a respeito de qualquer parte dos trabalhos. Os relatórios
adicionais deverão ser entregues à equipe técnica do Contratante no prazo de 10 dias por
meio de correio eletrônico ou outro meio idôneo.
Reuniões de acompanhamento
Serão programadas reuniões (em princípio mensais) de acompanhamento entre a licitante
contratada e a equipe técnica do Contratante, em locais a serem programados entre as
partes;
Antes de cada reunião de acompanhamento, a licitante contratada entregará para o
Contratante as informações sobre o progresso das instalações daquele período, com:
identificação do período, metas previstas, metas cumpridas, estado atual, pendências,
alterações e justificativas;
Adicionalmente, a equipe técnica do Contratante poderá solicitar reuniões e informações
adicionais a licitante contratada a respeito de qualquer parte do trabalho que julgue
necessário. As informações adicionais deverão ser prontamente preparadas pela licitante
contratada e enviadas à equipe técnica do Contratante através de fac-símile, e-mail ou
outro meio mais propício.
Inspeções
Quando necessário, a licitante contratada deverá assegurar à equipe técnica do
Contratante o livre acesso as suas instalações, bem como nas de suas sub-contratadas
(caso existam), para o acompanhamento de todos os trabalhos e atividades relativas ao
fornecimento dos produtos contratados.
ACEITAÇÃO
A aceitação dos serviços contratados será realizada em etapas. A licitante contratada
deverá preparar e fornecer previamente os Planos de Testes de Aceitação, que serão
submetidos ao Contratante para fins de análise e aprovação.
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A licitante contratada deverá também fornecer todos os meios e recursos, necessários
para a realização dos processos de aceitação dos serviços contratados.
As etapas de aceitação serão:
Aceitação dos Enlaces;
Aceitação Global;
Aceitação Final.
As aceitações serão formalizadas através de Relatórios de Testes de Aceitação (emitidos
com base nos Planos de Testes de Aceitação) devidamente assinados pelos executores
dos testes. A licitante contratada elaborará um modelo de Relatório de Testes que deverá
ser aprovado pelo Contratante antes de seu uso.
Aceitação dos Enlaces do Backbone Secundário (Concentrador, conexões dedicadas)
Estas aceitações seguirão os Planos de Testes de Aceitação dos Enlaces do Backbone
Secundário, e serão realizadas de acordo com o cronograma elaborado pela licitante
contratada. A execução dos testes será de responsabilidade da licitante contratada com
acompanhamento pelos técnicos do Contratante. A licitante contratada deverá fornecer
equipamentos, documentação e outras facilidades adicionais necessárias para a
realização dos testes.
Aceitação Global
9.2.1. A Aceitação Global seguirá o Plano de Testes de Aceitação Global. A execução dos
testes será de responsabilidade da licitante contratada com acompanhamento pelos
técnicos do Contratante.
9.2.2. Esta aceitação ocorrerá somente após a Aceitação dos Enlaces do Backbone
Secundário.
9.2.3. A licitante contratada deverá fornecer equipamentos, documentação e outras
facilidades adicionais necessárias para a realização dos testes.
Aceitação Final
9.3.1. Esta aceitação será considerada realizada após o Período de Funcionamento
Experimental – PFE, que é o período de 30 (trinta) dias em funcionamento ininterrupto
após a Aceitação Global, e após a eliminação de todas as pendências.
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9.3.2. A condição para Aceitação Final é que todos os serviços fornecidos para o Backbone
Secundário funcionem de forma ininterrupta durante 30 (trinta) dias, conforme determina
o PFE.
9.3.3. As condições para cumprimento do PFE estão descritas no item “Período de
Funcionamento experimental – PFE” deste Termo de Referência.
CRONOGRAMA DE EVENTOS
A licitante contratada deverá cumprir obrigatoriamente os principais eventos e prazos
descritos na Tabela 3, que mostra o cronograma dos principais eventos deste edital.
TABELA 3:
DATA

EVENTO


Assinatura do Contrato entre o
TRE/AL e a licitante vencedora Licitante contratada /
(adjudicatária)
TRE/AL



Entrega do Plano de Gerenciamento
do Contrato
Entrega do Plano Detalhado de
Licitante contratada
Implantação
do
Backbone
Secundário

Dia D

D+8



dias



D + 15
dias





D + 18
dias

RESPONSÁVEL

Aprovação
do
Plano
de
Gerenciamento do Contrato
Aprovação do Plano Detalhado de
TRE/AL
Implantação
do
Backbone
Secundário
Entrega dos Planos de Teste de
Aceitação
o Plano de Testes de Aceitação
Enlaces
do
Backbone
Secundário
o Plano de Testes de Aceitação
Licitante contratada
do SGRS
o Plano de Testes de Aceitação
Global
do
Backbone
Secundário
o Modelos de Relatório de Teste
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DATA
D + 20
dias

EVENTO


Aprovação dos Planos de Testes de
Aceitação
TRE/AL



Conclusão de instalação do 1º
Grupo, formado por:
Conexões TREs (todas);
3% das conexões dedicadas no
estado, sendo que estas conexões
devem ser escolhidas em comum Licitante contratada
acordo entre licitante contratada e o
TRE contratante;
SGRS – Sistema de Gerência de Rede
e Serviços.




D + 30
dias


D + 35
dias





D + 45
dias





D + 60
dias

D + 90
dias

Licitante contratada /

Conclusão da instalação do 2º
Grupo, formado por:
22% das conexões dedicadas no
estado, sendo que estas conexões
Licitante contratada
devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o
TRE contratante

Conclusão da Aceitação do 2º Grupo

Licitante contratada /
TRE/AL



D + 65
dias

Conclusão da Aceitação do 1º Grupo

TRE/AL


D + 50
dias

RESPONSÁVEL



Conclusão da instalação do 3º
Grupo, formado por:
25% das conexões dedicadas no
estado, sendo que estas conexões
Licitante contratada
devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o
TRE contratante

Conclusão da Aceitação do 3º Grupo

Licitante contratada /
TRE/AL




Conclusão da instalação do 4º
Grupo, formado por:
Licitante contratada
25% das conexões dedicadas no
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DATA

EVENTO

RESPONSÁVEL

estado, sendo que estas conexões
devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o
TRE contratante

D + 95
dias





D + 110
dias

D + 130
dias
D
+
135 dias
D + 150
dias

Licitante contratada /
TRE/AL



D + 115
dias

Conclusão da Aceitação do 4º Grupo



Conclusão da instalação do 5º
Grupo, formado por:
25% das conexões dedicadas no
estado, sendo que estas conexões
Licitante contratada
devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o
TRE contratante

Conclusão da Aceitação do 5º Grupo

Licitante contratada /
TRE/AL



Conclusão da Aceitação
(início do PFE no estado)

Global Licitante contratada /
TRE/AL



Entrega do Plano de Operação,
Gerenciamento e Suporte
Licitante contratada



Conclusão da Aceitação Final (fim do
PFE no estado)
TRE/AL

Obs.: Antecipação de Eventos
Em caso de antecipação de eventos constantes da Tabela 3, os eventos subsequentes
diretamente relacionados com o evento antecipado poderão ser igualmente antecipados;
O percentual de conexões dedicadas instaladas em cada grupo pode ser alterado desde
que se esteja adiantando estas instalações. Caso se adiante estas instalações os grupos
subsequentes poderão ter um percentual menor.
FORMA DE PAGAMENTO
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O pagamento dos serviços na fase de implantação do Backbone Secundário será feito em
parcelas, conforme o cronograma da Tabela 4, liberadas de acordo com a execução e
entrega. Deve ser observado que o Contratante requer um prazo máximo de 10 (dez) dias
para atestar e operacionalizar o pagamento após cada comprovação de execução e
entrega de serviços;
O pagamento dos serviços a serem prestados durante o prazo contratual será feito em
parcelas mensais, conforme mostrado na Tabela 5. Deve ser observado que o Contratante
requer um prazo máximo de 10 (dez) dias para atestar e operacionalizar o pagamento
após cada comprovação de execução e entrega de serviços.
Obs.: O serviço de mudança de local de instalação de enlaces (Obrigação Acessória)
somente será efetuado se e quando necessário e efetivamente prestado, mediante
solicitação do TRE/AL.
Pagamento dos serviços na fase de implantação do Backbone Secundário
A Tabela 4 mostra as parcelas de pagamentos conforme o evento condicionante.
TABELA 4:
PARCELA Valor
a)

EVENTO CONDICIONANTE

70% (∑ Vinst_con_TRE) +
70% (∑ Vinst_con_ded do 1º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 1º Grupo

b)

70% (∑ Vinst_con_ded do 2º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 2º Grupo

c)

70% (∑ Vinst_con_ded do 3º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 3º Grupo

d)

70% (∑ Vinst_con_ded do 4º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 4º Grupo

e)

70% (∑ Vinst_con_ded do 5º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 5º Grupo

f)

10% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Global

g)

20% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Final
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Pagamento feito em parcelas mensais dos serviços a serem prestados durante o prazo
contratual
A Tabela 5 mostra as condições para os pagamentos mensais de serviços.
TABELA 5:
Valor

Vmen_con_TRE_AL

Início / Período / Evento Condicionante
início : imediato a partir da Aceitação do 1º Grupo
período : até o final do contrato
evento condicionante: apresentação da “fatura” relativa
aos serviços executados até o 5º dia útil do mês
subseqüente
início : imediato para todas as conexões dedicadas
instaladas em um determinado Grupo, a partir da Aceitação
deste Grupo

Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL período : até o final do contrato
evento condicionante: apresentação da “fatura” relativa
aos serviços executados até o 5º dia útil do mês
subseqüente

Desconto a ser aplicado pelo não cumprimento do SLA (Service Level Agreement) ou NMS
(Nível Mínimo de Serviço) contratado para conexões TRE e conexões dedicadas
O SLA não estará cumprido caso o somatório de tempos de parada do respectivo enlace
do Backbone Secundário exceda o tempo permitido de parada Tpermparada, que é obtido
por:
Concentrador:
Tpermparada_con_TRE = Ttotal_disp_con_TRE x (1 – 0,9944)
onde:
Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma Concentrador no
respectivo mês
0,9944 equivale ao SLA de 99,44%
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Conexões Dedicadas:
Tpermparada_con_ded = Ttotal_disp_con_ded x (1 – 0,991)
onde:
Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão dedicada
no respectivo mês
0,991 equivale ao SLA de 99,1%
Em caso de não cumprimento do SLA (acordo de nível de serviço) contratado, a licitante
contratada se obrigará a conceder um desconto na parcela subseqüente (do mês
seguinte) de pagamento mensal, observando a seguinte regra:
Concentrador:
Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_TRE_AL / Ttotal_disp_con_TRE) x
(2 x ( PNF – Tpermparada_con_TRE))
onde:
Vmen_con_TRE_AL = Valor mensal pago pela Concentrador
Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma Concentrador no
respectivo mês
 PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em minutos
Tpermparada_con_TRE = tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado
Conexões Dedicadas:
Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL / Ttotal_disp_con_ded) x
(2 x ( PNF – Tpermparada_con_ded))
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onde:
Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL = Valor mensal pago pela respectiva conexão dedicada
Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão dedicada
no respectivo mês
 PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em minutos
Tpermparada_con_ded = tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado
Ou seja, o desconto na parcela subseqüente será proporcional a 2 (duas) vezes o
somatório dos PNF, descontado o tempo de parada permitido de acordo com o SLA
contratado.
Obs. 1: o PNF – Período de não funcionamento da conexão é o tempo decorrido entre a
“abertura de chamado técnico” e a solução do problema, atestada pela equipe técnica da
Justiça Eleitoral.
Obs. 2: serão excluídas dos cálculos de PNF as paradas programadas pela equipe técnica
da Justiça Eleitoral em conjunto com a licitante contratada.
PENALIDADES
Em caso de não cumprimento de qualquer especificação contida neste documento e não
cumprimento com relação ao cronograma, serão aplicadas as penalidades previstas no
edital e no contrato. As principais infrações que ocasionam penalidades estão descritos na
Tabela 6 a seguir.
TABELA 6:
Para efeito de aplicação de advertência e multa, às infrações são atribuídos graus,
conforme as tabelas a seguir:
Grau Correspondência
1

Advertência

2

Multa de 0,2% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 2,5% do contrato por ocorrência.

3

Multa de 0,4% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 7,5% do contrato por ocorrência.
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4

Multa de 0,8% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 15% do contrato por ocorrência.

5

Multa de 1,6% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 30% do contrato por ocorrência.

Item Descrição

Grau

1

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexo não
previstos nesta tabela de penalidades, por item e por ocorrência

1

2

Atrasar na entrega de qualquer serviço não previsto nesta tabela de
penalidades

1

3

Deixar de cumprir determinação formal ou instrução do fiscalizador, por
ocorrência

2

4

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos não
previstos nesta tabela de penalidades, após reincidência formalmente
notificada pelo fiscalizador, por item e por ocorrência

2

5

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço constante do
1º Grupo, considerando o cronograma de eventos deste documento

2

6

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço constante do
2º Grupo, considerando o cronograma de eventos deste documento

2

7

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço constante do
3º Grupo, considerando o cronograma de eventos deste documento

8

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço constante do
4º Grupo, considerando o cronograma de eventos deste documento

9

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão da Aceitação Global,
considerando o prazo definido no cronograma de eventos deste documento

2

10

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão do PFE, consideradas as
exigências
especificadas
para
cumprimento
deste
Período
de
Funcionamento Experimental neste documento

2

11

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de endereço ou
velocidade de conexão dedicada, por item por ocorrência

2
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12

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de endereço ou
velocidade de um Concentrador, por item por ocorrência

3

13

Problemas de não funcionamento de um Concentrador

3

14

Problemas de não funcionamento de uma conexão TRE

3

15

Problemas de não funcionamento de todas conexões TRE

3

16

Problemas de não funcionamento de uma conexão dedicada

3

17

Problemas de não funcionamento de cinco ou mais conexões

3

18

Não prestação do Serviço de Manutenção de acordo com as características
especificadas neste documento

3

19

Não atendimento ao SLA contratado durante 3 (três) meses seguidos (em
qualquer tempo) para qualquer dos enlaces (conexões TREs e conexões
dedicadas)

3

20

Não atendimento ao SLA contratado durante 2 períodos de 2 (dois) meses
seguidos em um ano (contagem de cada ano a partir da Aceitação Global)
para qualquer dos enlaces (conexões TREs e conexões dedicadas)

3

21

Não atendimento ao SLA contratado durante 4 períodos de 1 (um) mês em
um ano (contagem de cada ano a partir da Aceitação Global) para qualquer
dos enlaces (conexões TREs e conexões dedicadas)

3

22

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os
serviços contratuais, por dia de ocorrência

4

23

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão
corporal ou consequências letais

5

O atendimento para a resolução de problemas nos circuitos obedecerá aos prazos abaixo:
Severidade ALTA: Esse nível de severidade é aplicado quando há a indisponibilidade no
uso do serviço. Prazo para atendimento inicial: 06 (seis) horas, contadas a partir do
registro da ocorrência. Prazo de Solução Definitiva de 24 (quatro) horas;
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 para atendimento inicial: 12 (doze) horas, contadas a partir do registro da
ocorrência. Prazo de Solução Definitiva de 48 (quarenta e oito) horas.
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
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esta severidade em sábados, domingos e feriados. Prazo de Solução Definitiva de 03 (três)
dias úteis
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 TREAL, dentro dos limites temporais estabelecidos inicialmente;
Será considerado para efeitos do nível 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;
A CONTRATADA estará sujeita, garantida prévia defesa e sem prejuízo da possibilidade de
rescisão do contrato, a penalidades e/ou multas;
As multas poderão ser aplicadas cumulativamente, a critério do TRE-AL e em função do
não cumprimento do Acordo de Nível de Serviço, conforme a severidade apresentada;
A contagem do prazo de solução definitiva de cada chamado será a partir da abertura do
chamado na Central de Atendimento disponibilizada pela CONTRATADA, até o momento
da comunicação da solução definitiva do problema e aceite pela equipe técnica do TRE-AL;
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 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;
Em Véspera e dia da Eleição, considerados os turnos de eleições oficiais individualmente e
eleições suplementares, com a comunicação formal nesta última hipótese, deverá haver
técnico de emergência nas dependências do TRE, com capacitação referente aos
equipamentos instalados no ponto concentrador e nos cartórios/escritórios remotos e com
os demais contatos necessários, sendo o prazo de solução definitiva para severidade ALTA
contada a partir do registro da ocorrência de 08 horas na véspera e de 120 minutos no dia
da Eleição;
Não cumprimento do prazo de solução na véspera e dia da eleição enseja em multa de 5%
do valor global do contrato, acréscimo de 0,5% de multa a cada 60 minutos de atraso
suplementar até o máximo de 15%, salvo força maior devidamente comprovada.
Observações importantes:
A verificação do cumprimento dos prazos de fornecimento dos produtos e serviços que
compõem o Backbone Secundário, para efeito de aplicação das penalidades previstas,
será feita tomando-se por base o Cronograma de Eventos definido neste Termo de
Referência;
A verificação do cumprimento do SLA definido neste Termo de Referência será feita com
base nos chamados de manutenção registrados junto ao SGRS fornecido e com base nos
registros de ocorrências efetuados pelo Contratante. Deve ser considerado que:
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O PNF – Período de Não Funcionamento do Enlace será computado em minutos a partir da
“abertura do chamado de manutenção” feito pelo “0800” da licitante contratada;
O término do PNF será computado a partir do aceite da manutenção (fechamento do
chamado) obrigatoriamente feito por um técnico do local responsável pela abertura do
chamado, sendo necessária a identificação deste técnico responsável pelo fechamento do
chamado;
O somatório de PNF em minutos (“períodos de não funcionamento do enlace”) será o
tempo considerado como base para avaliar o cumprimento do SLA, e será tomado como
base para a aplicação de todas as penalidades previstas neste documento devido ao não
cumprimento deste requisito;
O não atendimento do SLA, e consequente redução do valor a ser faturado, não inibe a
aplicação das penalidades previstas em contrato;
O não cumprimento de qualquer exigência definida neste Termo de Referência que
implique em aplicação de penalidades conforme o previsto no edital, no capítulo referente
a “SANÇÕES ADMINISTRATIVAS”, será notificado à licitante contratada por meio de
mensagem emitida pelo Gestor do Contrato designado pelo Contratante, com cópia para a
Secretaria de Tecnologia da Informação/(órgão) Contratante, Secretaria de
Administração/(órgão) Contratante e Diretoria da Contratada.
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS
Serão desclassificadas as propostas que não atenderem a todos os requisitos deste Termo
de Referência.
Será considerada vencedora do certame a licitante que apresentar a proposta com menor
“Valor Global da Proposta – VGP”.
CÓDIGO DO SIASG
O código SIASG para todos os itens referentes a presente licitação é: 19615
3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes papéis e
responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):
1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por
representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação da
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necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os
objetivos sejam alcançados;
2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.7XX/2017): servidor
designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução
contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato
responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos
do Art. 67, da Lei nº 8.666/93.
3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.7XX/2017): servidor
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.
Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):
1. Os enlaces deverão ser entregues nos endereços declinados e do TRE/AL, nos
quantitativos indicados no pedido de fornecimento;
2. Os serviços e eventuais equipamentos devem obedecer o detalhamento técnico
feito e terá seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;
3. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;
4. Os equipamentos deverão ser não recondicionados ou outros problemas e, ainda,
serem entregues em pleno estado de funcionamento;
5. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações
técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;
6. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários
para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros,
os quais só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este
item se aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições;
7. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros, bem
como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso
constitua motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato
não implique danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios, hipótese
que deverá ser devidamente comprovada;
8. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto
aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.
Recebimento do Objeto:
1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será
emitido se os serviços e os equipamentos estiverem de acordo com as
especificações técnicas;
2. Após a entrega, os serviços e equipamentos serão submetidos à avaliação e
homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal;
3. O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações e
testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:
a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo,
10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos
recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais
equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar
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a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos e contados de cada lote de equipamentos.
4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e
disponível no sítio do fabricante.
5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento dos
serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o
Termo de Recebimento Definitivo.
3º, III, a, 3):

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s) (Art. 18, §

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento
serviços pertencentes ao escopo desta contratação.

formal de solicitação

dos

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)
1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor,
por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da Lei n.
8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais
de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos:
a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS;
do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida
pela Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.
Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):
1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto
se refere ao fornecimento de serviços de conexão de dados.
Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):
1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e XX da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
i.
A
Contratada
será
notificada
formalmente
em caso
de
descumprimento de obrigação contratual e terá que apresentar as
devidas justificativas em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o
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recebimento da
notificação; e
ii.
Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;
b. Multa de:
i.

2.
3.
4.
5.

0,5% por dia, sobre o valor constante da Fatura, no caso de atraso
injustificado na entrega dos serviços, limitada a incidência a 20
(vinte) dias corridos;
1. No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços
por prazo superior
a
20
(vinte) dias corridos,
com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Fatura; e
2. No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços
por prazo superior
a
20
(vinte) dias corridos,
com
a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade
20% sobre o valor da Fatura, no caso de inexecução total da
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do Contrato;
ii.
0,5%
por
dia, sobre o
valor
do serviço,
no caso de atraso injustificado na solução do chamado, limitada a inci
dência 30 (trinta) dias corridos;
1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado por pra
zo superior
a
30 (trinta) dias corridos, aplicase adicionalmente, a multa de 1% sobre o valor da Fatura; e
2. A multa por atraso relacionada ao
item
anterior será auferida por
Fatura e aplicada somente uma única vez a
cada
mês,
independente da quantidade de chamados sem solução.
iii.
10% sobre o valor constante da Fatura, no caso de inexecução parcial
da obrigação assumida;
iv.
20% sobre o valor da Fatura, no caso de inexecução total da
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do Contrato;
v.
10% sobre o valor global estimado do Contrato, na hipótese de recusa
em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar o Contrato.
c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades
legais; e
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução do chamado poderá resultar no cancelamento do Contrato.
As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser aplicadas,
cumulativamente ou não, à pena de multa.
O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado
de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;
Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
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Rede do tipo estrela com ponto central no prédio do TRE/AL;
Rede privada;
Velocidade mínima para cartórios 1 Mbps, sendo, regra geral, de no mínimo 2
Mbps.
Maior nível de detalhamento será objeto do Projeto Básico da Contratação.

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, § 3º, III, V)
Não aplicável
Maceió, 06 de maio de 2019.
DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO
Coordenador
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ANEXO I-B

LISTA DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO

SITE

LOGRADOURO

Nº

BAIRRO

Almoxarifado

Avenida Menino Marcelo

5113

Antares

Prédio Sede

Avenida Aristeu De Andrade

377

Farol

Fórum Eleitoral de Maceió

Avenida Fernandes Lima

3487

Farol
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44ª Zona Eleitoral

Avenida Progresso

360

Progresso

49ª Zona Eleitoral

Rua Manoel Machado

2

Centro

25ª Zona Eleitoral

Praça Batista Acioly

40

Centro

21ª Zona Eleitoral

Rua Marechal Deodoro Da Fonseca

S/N

Centro

53ª Zona Eleitoral

Praça Laurentino Gomes de Barros

62-A

Centro

28ª Zona Eleitoral
12ª Zona Eleitoral

Rua Treze De Junho
Rua Francisco Pimentel

216
38

Centro
Centro

18ª Zona Eleitoral

Rua Cel Francisco Cavalcante

51

Centro

29ª Zona Eleitoral

Rua 22 De Dezembro

181

Centro

40ª Zona Eleitoral

Rua Olavo Bilac

318

Centro

26ª Zona Eleitoral

Rua Tenente Jose Tomé

208

Centro

19ª Zona Eleitoral
48ª Zona Eleitoral

Av. Presidente Dutra
Rua Ladislau Coimbra

385
177

Monumento
Centro

Fórum Eleitoral de Arapiraca

Rua Gervasio De Oliveira Lima

157 61

Novo Horizonte

45ª Zona Eleitoral

Rua Juracy Tenório Cavalcante

53

Centro

20ª Zona Eleitoral

Ismar De Goes Monteiro

S/N

Centro

5ª Zona Eleitoral

Rua Frederico Maia

S/N

Centro

10ª Zona Eleitoral

Praça da Independência

S/N

Centro

9ª Zona Eleitoral
13ª Zona Eleitoral

Rua João Lopes Ferreira
Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves

S/N
74

Centro
Santa Luzia

6ª Zona Eleitoral

Av. Pedro Pereira Acioli

S/N

José Paulino

42ª Zona Eleitoral

Praça Da Independência

33

Centro

7ª Zona Eleitoral

Rua C

167

Comendador Tér

46ª Zona Eleitoral

Rua Clarindo Amorim

S/N

Centro

39ª Zona Eleitoral
30ª Zona Eleitoral

Rua Cônego Nicodemos
Av. Dezesseis De Maio

11
S/N

Centro
Centro

32ª Zona Eleitoral

Rua Campo Grande

60

Xingó

15ª Zona Eleitoral

Av. Presidente Fernando Collor De Melo

48

Tabuleiro Do Pint

27ª Zona Eleitoral

Praça Coronel José Malta de Sá

14

Centro

34ª Zona Eleitoral

Rua Pedro Cavalcante

458

Centro

17ª Zona Eleitoral
24ª Zona Eleitoral

Praca Hernesto Gomes Maranhao
Fazenda Renascer

31
S/N

Centro
Centro

16ª Zona Eleitoral

Praca Osman Costa Pino

S/N

Centro

14ª Zona Eleitoral

Rua Do Varadouro

531

Centro

31ª Zona Eleitoral

Rua Profa. Maria José De R. Barros

S/N

Centro

37ª Zona Eleitoral

Av. Governador Moacir Andrade

621

Centro

8ª Zona Eleitoral

Praça Floriano Peixoto

337

Centro

11ª Zona Eleitoral
43ª Zona Eleitoral

Avenida Ferreira De Novaes
Rua Antonio Bomfim

949
S/N

Centro
Centro

47ª Zona Eleitoral

Av João Fernandes Vieira

495

Centro

50ª Zona Eleitoral

Rua Manoel Martins Lemos

120

Centro

51ª Zona Eleitoral

Av. Manoel Marciano

418

Centro
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Obs.: 01. a ativação dos enlaces dos Fóruns Eleitorais de Maceió e de Arapiraca deverá ser
precedida de determinação expressa por parte da Gestão do Contrato,
Para só então se fazerem valer os efeitos financeiros dos mesmos.

Obs.: 02. Necessária a confirmação de endereços antes da ativação
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MUNCÍPIO

CEP

Maceió

57083410

Maceió

57051090

Maceió
Girau do Ponciano

57057000
57360000

São Sebastião

57275000

Maragogi

57955000

União dos Palmares

57800000

Joaquim Gomes

57980000

Quebrangulo
Passo de Camaragibe

57750970
57930000

São Miguel dos Campos

57240000

Batalha

57420000

Delmiro Gouveia

57480000

Marechal Deodoro

57160000

Santana do Ipanema
Boca da Mata

57500000
57680000

Arapiraca

57312620

Igaci

57620000

Traipú

57370000

Viçosa

57700000

Palmeira dos Índios

57600010

Murici
Penedo

57820000
57200000

Atalaia

57690000

Olho D'água das Flores

57442000

Coruripe

57230000

Cacimbinhas

57570000

Água Branca
Igreja nova

57490000
57280000

Piranhas

57460000

Rio Largo

57100000

Mata Grande

57540000

Teotônio Vilela

57265000

São Luís do Quitunde
Colônia Leopoldina

57920000
57975000

São José da Laje

57860000

Porto Calvo

57900000

Major Isidoro

57580000

Porto Real do Colégio

57290000

Pilar

57150000

Pão de Açúcar

57400000
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Maribondo

57670000

Campo Alegre

57250000

Maravilha

57520000

São José da Tapera

57445000

98

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico alterada (0558043)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 743

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ANEXO I-C
PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS

Item

Serviço

Qtde

Valores
Unitário

Mensal

Anual

1

con_TRE_AL_PERFIL 1

0

R$ 12.074,73

R$ 0,00

R$ 0,00

2

con_TRE_AL_PERFIL 2

0

R$ 21.119,20

R$ 0,00

R$ 0,00

3

con_TRE_AL_PERFIL 3

0

R$ 27.254,75

R$ 0,00

R$ 0,00

4

con_TRE_AL_PERFIL 4

1

R$ 7.951,63

5

con_TRE_AL_PERFIL 5

0

R$ 16.274,29

R$ 0,00

R$ 0,00

6

con_TRE_AL_PERFIL 6

0

R$ 20.123,59

R$ 0,00

R$ 0,00

7

con_ded_AL_perfil_1

6

R$ 762,50

R$ 4.575,00 R$ 54.900,00

8

con_ded_AL_perfil_2

35

R$ 1.289,01

R$ 45.115,35 R$ 541.384,20

9

con_ded_AL_perfil_3

0

R$ 2.817,43

10

con_ded_AL_perfil_4

1

R$ 9.044,47

11

con_ded_AL_perfil_5

0

R$ 11.854,41

12

con_ded_AL_perfil_6

1

R$ 12.074,73

TOTAL

R$ 7.951,63 R$ 95.419,56

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 9.044,47 R$ 108.533,64
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 12.074,73 R$ 144.896,76
R$ 78.761,18

R$ 945.134,16

Serviço
Valor Unitário

Valor Total

13

ins_con_TRE

1

R$ 1.500,00

R$ 1.500,00

14

Valt_PERFIL_con_TRE

1

R$ 1.500,00

R$ 1.500,00

15

inst_con_ded

43

R$ 1.500,00

R$ 64.500,00

16

Valt_PERFIL_con_ded

10

R$ 1.500,00

R$ 15.000,00

TOTAL

VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA A
CONTRATAÇÃO

R$ 82.500,00

R$ 1.027.634,16
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ANEXO I-D – Planilha de Composição de Preços;

Item

Serviço

Qtde

Valores Repactuados
Unitário

1

con_TRE_AL_PERFIL 1

0

2

con_TRE_AL_PERFIL 2

0

3

con_TRE_AL_PERFIL 3

0

4

con_TRE_AL_PERFIL 4

1

5

con_TRE_AL_PERFIL 5

0

6

con_TRE_AL_PERFIL 6

0

7

con_ded_AL_perfil_1

6

8

con_ded_AL_perfil_2

35

9

con_ded_AL_perfil_3

0

10

con_ded_AL_perfil_4

1

11

con_ded_AL_perfil_5

0

12

con_ded_AL_perfil_6

1

Mensal

Anual

TOTAL
Serviço
Valor Unitário Valor Total
13

ins_con_TRE

1

14

Valt_PERFIL_con_TRE

1

15

inst_con_ded

16

Valt_PERFIL_con_ded

43
10
TOTAL

VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO
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ANEXO II
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax
E-mail
Site internet
Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail
Cart. de Identidade
Orgão Expedidor
CPF
Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta
Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES? ( ) Sim

( ) Não
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ANEXO III
CONTRATO Nº XX/2019
PA SEI nº 0011213-69.2018.6.02.8000
MINUTA
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS E A EMPRESA__________.
A União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral – (AL), Órgão do Poder
Judiciário, situado na Avenida Aristeu de Andrade, no 377 - Farol, CEP 57051-090,
Maceió/AL, inscrito no CNPJ sob 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 e, de outro lado, a empresa __________, com sede __________, na
Cidade de __________, __________, CNPJ/MF nº __________, daqui por diante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo seu __________, __________, portador da
Carteira de Identidade nº __________, CPF/MF nº __________, têm justo e acordado
celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,
sob a regência das Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, e de acordo com o Procedimento
Administrativo nº 0011213-69.2018.6.02.8000, mediante as seguintes cláusulas e
condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de telecomunicações
para prover a comunicação de dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em
todo o estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de enlaces de comunicação,
fornecimento dos insumos necessários para o funcionamento correto destes enlaces, e
serviço de implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces, de acordo
com as especificações e prazos constantes no Edital de Licitação TRE/AL nº XX/2019 e
na proposta da CONTRATADA, que passam a fazer parte deste instrumento,
independentemente de transcrição, no que não conflitar com as disposições do
presente contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O quantitativo do presente contrato está especificado na tabela
abaixo:
Serviço

Quantidade

inst_con_TRE
Valt_PERFIL_con_TRE
inst_con_ded
Valt_PERFIL_con_ded

1
1
43
10
VTtot_inst_AL =
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QUANTIDADE
estimada
(12 meses)
0
0
0
1
0
0
6
35
0
1
0
1

con_TRE_AL_PERFIL 1
con_TRE_AL_PERFIL 2
con_TRE_AL_PERFIL 3
con_TRE_AL_PERFIL 4
con_TRE_AL_PERFIL 5
con_TRE_AL_PERFIL 6
con_ded_AL_perfil_1
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_3
con_ded_AL_perfil_4
con_ded_AL_perfil_5
con_ded_AL_perfil_6
VTtot_men_con_AL =
VT_AL
(VTtot_inst_AL+ VTtot_men_con_AL) =

PARÁGRAFO SEGUNDO O(s) ITEM(NS) que compõe(m) este contrato compreende(m)
serviços nas seguintes áreas geográficas:
ITEM 1: comunicação de dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o
estado de Alagoas.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Considera-se o “Backbone Secundário” de comunicação de
dados o conjunto de enlaces de comunicação de dados que compreende a conexão
entre os Cartórios Eleitorais, escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas e a rede
da Justiça Eleitoral em Alagoas.
PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA deverá prover os serviços de telecomunicações
de dados entre os Cartórios Eleitorais, escritórios remotos da Justiça Eleitoral e o Prédio
Sede do TRE/AL, conforme explicitado no item 4 do Termo de Referência – Anexo I-A do
Edital de Licitação TRE/AL nº XX/2019:
CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO
A execução do objeto do presente contrato, sob o regime de empreitada por
preço unitário, será realizada com a prestação dos serviços descritos na Cláusula
Primeira deste contrato, de acordo com as condições e especificações estabelecidas no
Edital de Licitação TRE/AL nº XX/2019, nos seus anexos e na proposta vencedora.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
São obrigações do Contratante:
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a)Efetuar o pagamento no prazo previsto neste contrato;
b)Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e
do(s) contrato(s) dela decorrentes,
por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;
c)Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o
presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;
d)Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e
e)Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o
contraditório e ampla defesa.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da Contratada:
a)Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especificações do
ANEXO I-A do Edital de Licitação e com os termos da proposta de preços;
b) cumprir obrigatoriamente os principais eventos e prazos descritos na tabela abaixo:
DATA

EVENTO

Dia D

Assinatura do Contrato entre o TRE/AL e a licitante
vencedora (adjudicatária)

D + 8 dias
D + 15 dias

D + 18 dias

D + 20 dias

D + 30 dias

D + 35 dias

RESPONSÁVEL

Entrega do Plano de Gerenciamento do Contrato
Entrega do Plano Detalhado de Implantação do
Backbone Secundário
Aprovação do Plano de Gerenciamento do Contrato
Aprovação do Plano Detalhado de Implantação do
Backbone Secundário
Entrega dos Planos de Teste de Aceitação
Plano de Testes de Aceitação - Enlaces do Backbone
Secundário
Plano de Testes de Aceitação do SGRS
Plano de Testes de Aceitação Global do Backbone
Secundário
Modelos de Relatório de Teste
Aprovação dos Planos de Testes de Aceitação
Conclusão de instalação do 1º Grupo, formado por:
Conexões TREs (todas);
3% das conexões dedicadas no estado, sendo que
estas conexões devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o TRE contratante;
SGRS – Sistema de Gerência de Rede e Serviços.
Conclusão da Aceitação do 1º Grupo

Licitante
contratada /
TRE/AL
Licitante
contratada
TRE/AL

Licitante
contratada

TRE/AL

Licitante
contratada
Licitante
contratada /
TRE/AL
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DATA

EVENTO

RESPONSÁVEL

D + 45 dias

Conclusão da instalação do 2º Grupo, formado por:
22% das conexões dedicadas no estado, sendo que
estas conexões devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o TRE contratante

Licitante
contratada

D + 50 dias

Conclusão da Aceitação do 2º Grupo

Licitante
contratada /
TRE/AL

D + 60 dias

Conclusão da instalação do 3º Grupo, formado por:
25% das conexões dedicadas no estado, sendo que
estas conexões devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o TRE contratante

Licitante
contratada

D + 65 dias

Conclusão da Aceitação do 3º Grupo

Licitante
contratada /
TRE/AL

D + 90 dias

Conclusão da instalação do 4º Grupo, formado por:
25% das conexões dedicadas no estado, sendo que
estas conexões devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o TRE contratante

Licitante
contratada

D + 95 dias

Conclusão da Aceitação do 4º Grupo

Licitante
contratada /
TRE/AL

D + 110
dias

Conclusão da instalação do 5º Grupo, formado por:
25% das conexões dedicadas no estado, sendo que
estas conexões devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o TRE contratante

Licitante
contratada

D + 115
dias

Conclusão da Aceitação do 5º Grupo

D + 130
dias

Conclusão da Aceitação Global (início do PFE no
estado)

D + 135
dias

Entrega do Plano de Operação, Gerenciamento e
Suporte

D + 150
dias

Conclusão da Aceitação Final (fim do PFE no estado)

Licitante
contratada /
TRE/AL
Licitante
contratada /
TRE/AL
Licitante
contratada
TRE/AL

c) Entregar a documentação abaixo referente aos produtos fornecidos, de acordo com o
cronograma da tabela apresentada no item anterior.
c.1) Plano de Gerenciamento do Contrato: documento contendo as informações
relevantes para o acompanhamento do processo de instalação, integração e testes dos
produtos contratados, acompanhamento da execução dos serviços contratados, equipe
técnica alocada no processo, cronograma detalhado das atividades, descrição dos
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relatórios/documentos a serem entregues pela contratada e outras informações de
interesse para o gerenciamento e acompanhamento do contrato.
c.2) A CONTRATADA submeterá ao CONTRATANTE, para revisão e aprovação, o Plano de
Gerenciamento do Contrato contendo também a descrição de todas as atividades
gerenciais relativas ao trabalho contratado, para fins de acompanhamento e controle
pelo CONTRATANTE.
d) apresentar o Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário:
d.1) Documento descrevendo o Backbone Secundário a ser implementado, sua
arquitetura detalhada, descrição detalhada de enlaces e equipamentos fornecidos (e
demais características relevantes), em conformidade com a proposta apresentada.
d.2) O Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário deve ainda
apresentar os cronogramas de execução das atividades de implantação.
d.2.1) Caso haja necessidade de substituição de qualquer equipamento ou software
ofertado por ocasião da apresentação do Plano Detalhado de Implantação do Backbone
Secundário, estas modificações devem ser previamente submetidas ao CONTRATANTE,
que poderá ou não concordar.
e)

Apresentar os seguintes Planos de Testes de Aceitação:

e.1) Plano de Testes de Aceitação – Enlaces Backbone Secundário: este plano deverá
conter testes para verificação do atendimento de todos os requisitos descritos no Anexo
I-A do Edital de Licitação TRE/AL nº XX/2019, referentes aos enlaces de comunicação do
Backbone Secundário (TRE/AL e Cartórios Eleitorais). O plano deve englobar testes de
enlaces e equipamentos do Backbone Secundário.
e.2) Plano de Testes de Aceitação do SGRS: este plano deverá conter testes para
verificação do atendimento de todos os requisitos para o SGRS especificados no ANEXO
I-A do Edital de Licitação TRE/AL nº XX/2019.
e.3) Plano de Testes de Aceitação Global do Backbone Secundário: este plano deverá
conter testes para verificação do atendimento de todos os requisitos do Backbone
Secundário especificados no ANEXO I-A do Edital de Licitação TRE/AL nº XX/2019, de
forma a garantir o funcionamento completo e integrado de todos os enlaces e
equipamentos fornecidos, operando de forma individual e simultânea.
e.3.1) Os planos de testes de aceitação deverão seguir as seguintes recomendações:
e.3.1.1)
Deve haver pelo menos um teste para verificação do atendimento de cada
requisito de funcionalidade dos serviços especificados no ANEXO I-A do Edital de
Licitação TRE/AL nº XX/2019;
e.3.1.2)
Para cada teste devem ser descritos os procedimentos, ambientes e
equipamentos a serem utilizados e os resultados esperados.
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f)
Apresentar o Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte do Backbone
Secundário: contendo os procedimentos acordados entre CONTRATANTE e
CONTRATADA definindo:
f.1)
Procedimento de operação e gerenciamento do Backbone Secundário a ser
adotado pelo CONTRATANTE;
f.2)
Procedimentos para suporte em primeiro nível por parte das equipes técnicas da
Justiça Eleitoral (TRE/AL e Cartórios Eleitorais) em caso de necessidade de
reconfiguração ou parada para testes e manutenção preventiva solicitados pela
CONTRATADA;
f.3)
Procedimento de operação, gerenciamento e suporte do Backbone Secundário a
ser adotado pela CONTRATADA;
f.4)
Recomendações e instruções sobre acesso ao Serviço de Gerência de Redes e
Serviços fornecido.
g) A CONTRATADA deverá entregar ao CONTRATANTE 01 (uma) cópia completa de cada
um dos documentos;
h) Constituir uma Equipe Técnica
acompanhamento dos trabalhos;

(com

um

Responsável

Técnico)

para

o

i) Não parar ou suspender o trabalho, no todo ou em parte, enquanto houver alguma
pendência técnica, salvo com ordem expressa em contrário emitida pelo
CONTRATANTE. As pendências deverão ser resolvidas com base no contrato, que por
sua vez se baseia nas especificações do Edital de Licitação TRE/AL nº XX/2019 e seus
anexos;
j) Observar, quanto às reuniões de acompanhamento previstas no ANEXO I-A do Edital
de Licitação TRE/AL nº XX/2019, o seguinte:
j.1)
Serão programadas reuniões (em princípio mensais) de acompanhamento entre
a CONTRATADA e a equipe técnica do CONTRATANTE, em locais a serem programados
entre as partes;
j.2)
Antes de cada reunião de acompanhamento, a CONTRATADA entregará ao
CONTRATANTE as informações sobre o progresso das instalações daquele período, com:
identificação do período, metas previstas, metas cumpridas, estado atual, pendências,
alterações e justificativas.
j.3)
Adicionalmente, a equipe técnica do CONTRATANTE poderá solicitar reuniões e
informações adicionais a CONTRATADA a respeito de qualquer parte do trabalho que
julgue necessário. As informações adicionais deverão ser prontamente preparadas pela
CONTRATADA e enviadas à equipe técnica do CONTRATANTE através de fac-símile, email ou outro meio mais propício.
k) Assegurar, quando necessário, à equipe técnica do CONTRATANTE, o livre acesso às
suas instalações, bem como nas de suas subcontratadas (caso existam), para o
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acompanhamento de todos os trabalhos e atividades relativas ao fornecimento dos
produtos contratados;
l) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, salvo
mediante prévia e expressa autorização do TRE/AL;
m) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados sobre os
serviços contratados;
n) Manter durante toda a execução do contrato as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
o) Responsabilizar-se pelas obrigações decorrentes das normas que estabeleçam
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução dos
contratos, não transferindo, em hipótese alguma, a responsabilidade pelos respectivos
pagamentos à Administração do CONTRATANTE, inclusive se houver obrigatoriedade
de retenção;
p) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
empreendido pelo TRE/AL;
q) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados válidos todos os expedientes/notificações
enviadas ao endereço eletrônico indicado.
CLÁUSULA QUINTA - DA ACEITAÇÃO
A aceitação dos serviços contratados será realizada em etapas. A CONTRATADA
deverá preparar e fornecer previamente os Planos de Testes de Aceitação, que serão
submetidos ao CONTRATANTE para fins de análise e aprovação.
PARPAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá também fornecer todos os meios e
recursos necessários para a realização dos processos de aceitação dos serviços
contratados.
PARÁGRAFO SEGUNDO -

As etapas de aceitação serão:

3.1.

Aceitação dos Enlaces;

3.2.

Aceitação Global;

3.3.

Aceitação Final.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As aceitações serão formalizadas através de Relatórios de
Testes de Aceitação (emitidos com base nos Planos de Testes de Aceitação)
devidamente assinados pelos executores dos testes. A CONTRATADA elaborará um
modelo de Relatório de Testes que deverá ser aprovado pelo CONTRATANTE antes de
seu uso.
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PARÁGRAFO QUARTO - Aceitação dos Enlaces do Backbone Secundário (Concentrador,
conexões dedicadas): Estas aceitações seguirão os Planos de Testes de Aceitação dos
Enlaces do Backbone Secundário, e serão realizadas de acordo com o cronograma
elaborado pela CONTRATADA. A execução dos testes será de responsabilidade da
CONTRATADA com acompanhamento pelos técnicos do CONTRATANTE. A CONTRATADA
deverá fornecer equipamentos, documentação e outras facilidades adicionais
necessárias para a realização dos testes.
PARÁGRAFO QUINTO -

Aceitação Global:

a)
A Aceitação Global seguirá o Plano de Testes de Aceitação Global. A
execução dos testes será de responsabilidade da CONTRATADA com
acompanhamento pelos técnicos do CONTRATANTE.
b)
Esta aceitação ocorrerá somente após a Aceitação dos Enlaces do
Backbone Secundário;
c)
A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos, documentação e outras
facilidades adicionais necessárias para a realização dos testes.
PARÁGRAFO SEXTO -

Aceitação Final:

a)
Esta aceitação será considerada realizada após o Período de
Funcionamento Experimental – PFE, que é o período de 30 (trinta) dias em
funcionamento ininterrupto após a Aceitação Global, e após a eliminação de todas
as pendências.
b)
A condição para Aceitação Final é que todos os serviços fornecidos para o
Backbone Secundário funcionem de forma ininterrupta durante 30 (trinta) dias,
conforme determina o PFE.
c)
As condições para cumprimento do PFE estão descritas no item “Período
de Funcionamento experimental – PFE” do Anexo I-A do Edital de Licitação TRE/AL
nº XX/2019.
CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR E DO REAJUSTE CONTRATUAL
O preço a ser pago à CONTRATADA, pela execução do objeto deste contrato, é o
constante de sua proposta, atualizada com o último preço ofertado no pregão, sendo de
R$ XX (XXXX) o valor deste contrato.
Serviço
inst_con_TRE
Valt_PERFIL_con_TRE
inst_con_ded
Valt_PERFIL_con_TRE

Quantidade
1
1
43
10

Valor
Unitário
(R$)

-

Valor Total
(R$)

-
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VTtot_inst_AL =
QUANTIDADE
estimada
(12 meses)

Valor
Unitário
(R$)

Valor
Mensal
(R$)

Valor Total
(R$)

con_TRE_AL_PERFIL 1
0
con_TRE_AL_PERFIL 2
0
con_TRE_AL_PERFIL 3
0
con_TRE_AL_PERFIL 4
1
con_TRE_AL_PERFIL 5
0
con_TRE_AL_PERFIL 6
0
con_ded_AL_perfil_1
6
con_ded_AL_perfil_2
35
con_ded_AL_perfil_3
0
con_ded_AL_perfil_4
1
con_ded_AL_perfil_5
0
con_ded_AL_perfil_6
1
VTtot_men_con_AL =
VT_AL (VTtot_inst_AL+ VTtot_men_con_AL) =
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12
(doze) meses. Somente após esse período os serviços poderão ser reajustados
mediante negociação entre as partes, momento no qual, será apreciada a possibilidade
da aplicação do índice setorial IST ou outro divulgado pela ANATEL, no período entre o
mês básico da apresentação da proposta e o mês anterior ao reajuste, compreendendo
sempre o período de 12 meses, de acordo com a seguinte fórmula:
PR = __IMR__ x PA, onde:
IMM
PR = Preço reajustado
IMR = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste
IMM =
Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da
proposta
PA = Preço anteriormente praticado
PARÁGRAFO SEGUNDO - A administração antes de conceder o reajuste poderá exigir
que a CONTRATADA apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de seus
custos ocorrida no período do reajuste proposto.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do
Fornecedor, por ordem bancária, no prazo de 10 (dez) dias, quando mantidas as
mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos:
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a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão
(nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito –
CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS –
CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria
da Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida
pela Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e
Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
PARÁGRAFO PRIMEIRO Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a
reajustamento de preços ou a atualização monetária.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento dos serviços na fase de implantação do Backbone
Secundário será feito em parcelas, conforme o cronograma da Tabela 1 abaixo,
liberadas de acordo com a execução e entrega. Deve ser observado que o Contratante
requer um prazo máximo de 10 (dez) dias para atestar e operacionalizar o pagamento
após cada comprovação de execução e entrega de serviços.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento dos serviços a serem prestados durante o
prazo contratual será feito em parcelas mensais, conforme mostrado na tabela 2
abaixo. Deve ser observado que o contratante requer um prazo máximo de 10 (dez)
dias para atestar e operacionalizar o pagamento após cada comprovação de execução e
entrega de serviços.
PARÁGRAFO QUARTO - O serviço de mudança de local de instalação de enlaces
(obrigação acessória) somente será efetuado se e quando necessário e efetivamente
prestado, mediante solicitação do TRE/AL.
TABELA 1 (mostra as parcelas de pagamentos conforme o evento condicionante):
Parcela

Valor

Evento Condicionante

a)

70% (∑ Vinst_con_TRE) +
70% (∑ Vinst_con_ded do 1º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 1º Grupo

b)

70% (∑ Vinst_con_ded do 2º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 2º Grupo

c)

70% (∑ Vinst_con_ded do 3º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 3º Grupo

d)

70% (∑ Vinst_con_ded do 4º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 4º Grupo

e)

70% (∑ Vinst_con_ded do 5º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 5º Grupo
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f)

10% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Global

g)

20% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Final

PARÁGRAFO QUINTO O pagamento dos serviços a serem prestados durante o
prazo contratual será feito em parcelas mensais, conforme mostrado na Tabela 2
abaixo:
TABELA 2

(mostra as condições para os pagamentos mensais de serviços):

Valor
Vmen_con_TRE_AL

Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL

Início / Período / Evento Condicionante
início : imediato a partir da Aceitação do 1º Grupo
período : até o final do contrato
evento condicionante: apresentação da “fatura”
relativa aos serviços executados até o 5º dia útil do
mês subsequente
início : imediato para todas as conexões dedicadas
instaladas em um determinado Grupo, a partir da
Aceitação deste Grupo
período : até o final do contrato
evento condicionante: apresentação da “fatura”
relativa aos serviços executados até o 5º dia útil do
mês subsequente

PARÁGRAFO SEXTO Desconto a ser aplicado pelo não cumprimento do SLA
(Service Level Agreement) contratado para conexões TRE e conexões dedicadas:
O SLA não estará cumprido caso o somatório de tempos de parada do respectivo
enlace do Backbone Secundário exceda o tempo permitido de parada Tpermparada,
que é obtido por:
Concentrador:
Tpermparada_con_TRE = Ttotal_disp_con_TRE x (1 – 0,9944)
onde:
Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma Concentrador no
respectivo mês
0,9944 equivale ao SLA de 99,44%
Conexões Dedicadas:
Tpermparada_con_ded = Ttotal_disp_con_ded x (1 – 0,991)
onde:
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Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão
dedicada no respectivo mês
0,991 equivale ao SLA de 99,1%
PARÁGRAFO SÉTIMO - Em caso de não cumprimento do SLA (acordo de nível de serviço)
contratado, a CONTRATADA se obrigará a conceder um desconto na parcela
subsequente (do mês seguinte) de pagamento mensal, observando a seguinte regra:
Concentrador:
Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_TRE_AL / Ttotal_disp_con_TRE) x
(2 x ( PNF – Tpermparada_con_TRE))
onde:
Vmen_con_TRE_AL = Valor mensal pago pela Concentrador
Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma Concentrador no
respectivo mês
 PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em minutos
Tpermparada_con_TRE = tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado
Conexões Dedicadas:
Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL / Ttotal_disp_con_ded) x
(2 x ( PNF – Tpermparada_con_ded))
onde:
Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL = Valor mensal pago pela respectiva conexão dedicada
Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão
dedicada no respectivo mês
 PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em minutos
Tpermparada_con_ded = tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado
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Ou seja, o desconto na parcela subsequente será proporcional a 2 (duas) vezes ao
somatório dos PNF, descontado o tempo de parada permitido de acordo com o SLA
contratado.
Obs. 1:
o PNF – Período de não funcionamento da conexão é o tempo decorrido
entre a “abertura de chamado técnico” e a solução do problema, atestada pela equipe
técnica da Justiça Eleitoral.
Obs. 2:
serão excluídas dos cálculos de PNF as paradas programadas pela equipe
técnica da Justiça Eleitoral em conjunto com a CONTRATADA.
PARÁGRAFO OITAVO deverá:

Para que seja efetuado o pagamento, a CONTRATADA

a) Apresentar nota fiscal dos serviços prestados;
b) Comprovar sua regularidade, assim como a da executora do objeto, perante a
Seguridade Social (Certidão Negativa de Débito – CND), o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS – CRF) e a Fazenda Federal
(Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais e Certidão de Quitação da
Dívida Ativa da União fornecida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional);
c) Comprovar quitação dos impostos, taxas e demais encargos que incidam sobre os
pagamentos resultantes da contratação.
PARÁGRAFO NONO - O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na
proposta e nota de empenho.
PARÁGRAFO DEZ encarregada da execução do contrato, entre aqueles constantes dos
documentos de habilitação, terá de ser solicitada formal e justificadamente, com
antecedência mínima de 8 dias úteis, da data prevista para o pagamento da nota fiscal,
não se aceitando pedido de substituição de CNPJ após o dia 30 de novembro de cada
ano.
PARÁGRAFO ONZE - Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
PARÁGRAFO DOZE - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
PARÁGRAFO TREZE O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
PARÁGRAFO CATORZE Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à
nota fiscal documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
PARÁGRAFO QUINZE Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso,
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para
tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
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EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

PARÁGRAFO DEZESSEIS - Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12
(doze) meses da contratação. Somente após esse período, em caso de prorrogação da
vigência contratual, os serviços poderão ser reajustados mediante negociação entre as
partes, momento no qual será apreciada a possibilidade da aplicação do índice setorial
IST ou outro divulgado pela ANATEL, no período entre o mês básico de apresentação da
proposta e o mês anterior ao reajuste, compreendendo sempre o período de 12 meses,
de acordo com a seguinte fórmula:
PR=IMR X PA, onde:
IMM
Onde:
PR= Preço Reajustado
IMR= Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste
IMM = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da
proposta
PA= Preço anteriormente praticado
PARÁGRAFO DEZESSETE - A Administração antes de conceder o reajuste poderá exigir
que a licitante contratada apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de
seus custos ocorrida no período do reajuste proposto.
CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA
Para fiel cumprimento das obrigações assumidas, a CONTRATADA prestará garantia no
valor de R$ XX (XXXX), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor deste contrato,
modalidade __________ prevista no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA se obriga a apresentar nova garantia, conforme
o caso, no prazo máximo de 48 horas, antes do seu vencimento, ou da redução do seu
valor em razão de aplicação de quaisquer penalidades, ou da assinatura de termo
aditivo que implique na elevação do valor do contrato, mantendo-se o mesmo
percentual estabelecido no caput desta Cláusula.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia, ou a parte remanescente, será devolvida à
CONTRATADA após o cumprimento integral das obrigações decorrentes do contrato.
CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
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As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2019, alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº 084621 (Julgamento de causas e
gestão administrativas) - Natureza da Despesa nº 339040 (Serviços de Tecnologia da
Informação e Comunicação).
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à
conta das dotações orçamentárias respectivas.
CLÁUSULA DEZ – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A contratada que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a
União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
PARÁGRAFO PRIMEIRO Pela inexecução total ou parcial a CONTRATADA ficará
sujeita às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas
pela autoridade competente do CONTRATANTE, conforme a gravidade do caso,
assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos,
porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
PARÁGRAFO SEGUNDO As sanções de advertência, bem como de impedimento para
licitar e contratar com a Administração Pública (Lei nº 10.520/2002), poderão ser
aplicadas à CONTRATADA juntamente com as multas convencionais e de mora,
descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
PARÁGRAFO TERCEIRO A CONTRATADA, durante a execução do contrato, ficará
sujeita a advertência e multa de mora, variável de acordo com a gravidade dos casos a
seguir: Para efeito de aplicação de advertência e multa, às infrações são atribuídos
graus, conforme as tabelas 1 e 2 a seguir:
Grau

Correspondência

1

Advertência

2

Multa de 0,2 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 2,5% do contrato por ocorrência.

3

Multa de 0,4 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 7,5% do contrato por ocorrência.

4

Multa de 0,8 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
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do contrato, até o máximo de 15% do contrato por ocorrência.
5

Multa de 1,6 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 30% do contrato por ocorrência.

Item

Descrição

Grau

1

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexo
não previstos nesta tabela de penalidades, por item e por
ocorrência

1

2

Atrasar na entrega de qualquer serviço não previsto nesta tabela
de penalidades

1

3

Deixar de cumprir determinação
fiscalizador, por ocorrência

do

2

4

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos
não previstos nesta tabela de penalidades, após reincidência
formalmente notificada pelo fiscalizador, por item e por ocorrência

2

5

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 1º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

2

6

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 2º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

2

7

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 3º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

2

8

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 4º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

2

9

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão da Aceitação Global,
considerando o prazo definido no cronograma de eventos deste
documento

2

10

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão do PFE, consideradas
as exigências especificadas para cumprimento deste Período de

2

formal

ou

instrução
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Funcionamento Experimental neste documento
11

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de
endereço ou velocidade de conexão dedicada, por item por
ocorrência

2

12

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de
endereço ou velocidade de um Concentrador, por item por
ocorrência

3

13

Problemas de não funcionamento de um Concentrador

3

14

Problemas de não funcionamento de uma conexão TRE

3

15

Problemas de não funcionamento de todas conexões TRE

3

16

Problemas de não funcionamento de uma conexão dedicada

3

17

Problemas de não funcionamento de cinco ou mais conexões

3

18

Não prestação do Serviço de Manutenção de acordo com as
características especificadas neste documento

3

19

Não atendimento ao SLA contratado durante 3 (três) meses
seguidos (em qualquer tempo) para qualquer dos enlaces
(conexões TREs e conexões dedicadas)

3

20

Não atendimento ao SLA contratado durante 2 períodos de 2 (dois)
meses seguidos em um ano (contagem de cada ano a partir da
Aceitação Global) para qualquer dos enlaces (conexões TREs e
conexões dedicadas)

3

21

Não atendimento ao SLA contratado durante 4 períodos de 1 (um)
mês em um ano (contagem de cada ano a partir da Aceitação
Global) para qualquer dos enlaces (conexões TREs e conexões
dedicadas)

3

22

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso
fortuito, os serviços contratuais, por dia de ocorrência

4

23

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico,
lesão corporal ou consequências letais

5

PARÁGRAFO QUARTO - O atendimento para a resolução de problemas nos circuitos
obedecerá aos prazos abaixo:
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a)

b)

c)

Severidade ALTA: Esse nível de severidade é aplicado quando há a
indisponibilidade no uso do serviço. Prazo para atendimento inicial: 06 (seis)
horas, contadas a partir do registro da ocorrência. Prazo de Solução
Definitiva de 24 (quatro) horas;
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 para atendimento inicial: 12 (doze) horas,
contadas a partir do registro da ocorrência. Prazo de Solução Definitiva de 48
(quarenta e oito) horas.
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.

PARÁGRAFO QUINTO - 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, dentro dos limites temporais estabelecidos
inicialmente.
PARÁGRAFO SEXTO - Será considerado para efeitos do nível 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;
PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADA estará sujeita, garantida prévia defesa e sem
prejuízo da possibilidade de rescisão do contrato, a penalidades e/ou multas.
PARÁGRAFO OITAVO - As multas poderão ser aplicadas cumulativamente, a critério do
TRE-AL e em função do não cumprimento do Acordo de Nível de Serviço, conforme a
severidade apresentada.
PARÁGRAFO NONO - A contagem do prazo de solução definitiva de cada chamado será a
partir da abertura do chamado na Central de Atendimento disponibilizada pela
CONTRATADA, até o momento da comunicação da solução definitiva do problema e
aceite pela equipe técnica do TRE-AL.
PARÁGRAFO DEZ - 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 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.
PARÁGRAFO ONZE - Em Véspera e dia da Eleição, considerados os turnos de eleições
oficiais individualmente e eleições suplementares, com a comunicação formal nesta
última hipótese, deverá haver técnico de emergência nas dependências do TRE, com
capacitação referente aos equipamentos instalados no ponto concentrador e nos
cartórios/escritórios remotos e com os demais contatos necessários, sendo o prazo de
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solução definitiva para severidade ALTA contada a partir do registro da ocorrência de 08
horas na véspera e de 120 minutos no dia da Eleição.
PARÁGRAFO DOZE - Não cumprimento do prazo de solução na véspera e dia da eleição
enseja em multa de 5% do valor global do contrato, acréscimo de 0,5% de multa a cada
60 minutos de atraso suplementar até o máximo de 15%, salvo força maior
devidamente comprovada.
PARÁGRAFO TREZE - Observações importantes:
a) A verificação do cumprimento dos prazos de fornecimento dos produtos e serviços
que compõem o Backbone Secundário, para efeito de aplicação das penalidades
previstas, será feita tomando-se por base o Cronograma de Eventos definido no Anexo
I-A;
b) A verificação do cumprimento do SLA definido no Anexo I-A será feita com base nos
chamados de manutenção registrados junto ao SGRS fornecido e com base nos
registros de ocorrências efetuados pelo Contratante. Deve ser considerado que:
b.1) O PNF – Período de Não Funcionamento do Enlace será computado em minutos
a partir da “abertura do chamado de manutenção” feito pelo “0800” da licitante
contratada;
b.2) O término do PNF será computado a partir do aceite da manutenção
(fechamento do chamado) obrigatoriamente feito por um técnico do local
responsável pela abertura do chamado, sendo necessária a identificação deste
técnico responsável pelo fechamento do chamado;
b.3) O somatório de PNF em minutos (“períodos de não funcionamento do enlace”)
será o tempo considerado como base para avaliar o cumprimento do SLA, e será
tomado como base para a aplicação de todas as penalidades previstas neste
documento devido ao não cumprimento deste requisito;
c) O não atendimento do SLA, e consequente redução do valor a ser faturado, não
inibe a aplicação das penalidades previstas em contrato;
d) O não cumprimento de qualquer exigência definida no Anexo I-A que implique
em aplicação de penalidades conforme o previsto no edital, no capítulo referente a
“SANÇÕES ADMINISTRATIVAS”, será notificado à licitante contratada por meio de
mensagem emitida pelo Gestor do Contrato designado pelo Contratante, com
cópia para a Secretaria de Tecnologia da Informação/(órgão) Contratante,
Secretaria de Administração/(órgão) Contratante e Diretoria da Contratada.
PARÁGRAFO QUATORZE- O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo
CONTRATANTE ou cobrado judicialmente.
PARÁGRAFO QUINZE- Na aplicação das penalidades previstas neste parágrafo a
autoridade competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade, e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência
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de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.
PARÁGRAFO DEZESSEIS - A CONTRATADA, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a execução dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à
sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de
fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condições deste contrato, ou que impeça a sua execução,
por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.
PARÁGRAFO DEZESSETE - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma
do art. 109, da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO DEZOITO Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida,
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. XX da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
PARÁGRAFO DEZENOVE - O CONTRATANTE promoverá o registro no SICAF de toda e
qualquer penalidade imposta à CONTRATADA.
PARÁGRAFO VINTE- No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
PARÁGRAFO VINTE E UM - A data a ser utilizada como referência para a atualização do
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário Eletrônico.
PARÁGRAFO VINTE E DOIS - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos
entre as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
PARÁGRAFO VINTE E TRÊS - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.
CLÁUSULA ONZE - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Dos atos administrativos concernentes ao presente contrato cabe recurso nos
termos do art. 109 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DOZE - DA RESCISÃO
O CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato, sem prejuízo das
penalidades contratuais ou legais, no caso de sua inexecução total ou parcial ou nos
demais previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/93, e ainda nos seguintes:
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a) não-correção dos defeitos ou deficiências devidamente notificados nos serviços;
b) descumprimento das condições de habilitação e qualificação legalmente
exigidas, bem como das condições constantes deste instrumento e da proposta.
CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES
O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses
previstas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA QUATORZE - DA VIGÊNCIA E DA DURAÇÃO
O presente contrato terá vigência a partir da data de sua publicação no Diário
Oficial da União e duração de 12 (doze) meses, admitida sua prorrogação nos termos da
lei.
CLÁUSULA QUINZE - DO FORO
O foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de Alagoas é o
competente para solucionar qualquer questão relativa ao presente contrato.
CLÁUSULA DEZESSEIS - DA PUBLICIDADE
O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União,
conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, correndo as
despesas por conta do CONTRATANTE.
E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam o presente
instrumento em três vias de igual teor e forma para todos os fins de direito.
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Pelo TRE/AL:
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente do TRE/AL
Pela Empresa:
Representante legal da empresa
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DESPACHO

Maceió, 21 de junho de 2019.

Manifesto concordância com os apontamentos do
Despacho SLC 0558032 e devolvo os autos à análise do Sr.
Assessor Jurídico.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/06/2019, às 18:34, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0558431 e o código CRC 14038781.
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0011213-69.2018.6.02.8000
: COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
: PREGÃO ELETRÔNICO - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Parecer nº 1229 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
Senhora Diretora-Geral Substituta,
Trata-se da análise da minuta de edital de Pregão
Eletrônico (0558043) para contratação de serviços de
telecomunicações, a ﬁm de prover a comunicação de dados
entre a sede o TRE/AL, os Cartórios Eleitorais e escritórios
remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o estado de
Alagoas, incluindo: fornecimento de enlaces de comunicação,
fornecimento dos insumos necessários para o funcionamento
correto destes enlaces e serviço de implantação, operação,
manutenção e gerência destes enlaces.
Os presentes autos foram previamente analisados
por esta Assessoria Jurídica quando da emissão do Parecer
1126 (0553718), ocasião em que se apontou a necessidade das
seguintes diligências:
a) alterar no preâmbulo da minuta do
edital a expressão "menor preço por lote
(lote único)" para menor preço global;
b) compatibilizar o valor contido no item
4, do anexo I, do termo de referência ao
valor do contido no item 10.2 da minuta
do edital;
c) incluir a exigência de documentos que
comprovem a capacidade econômicoﬁnanceira das licitantes,
compatíveis
com o objeto a ser licitado, conforme item
44 da tabela de veriﬁcação, e em
homenagem ao Acórdão TCU nº 891/2018
- Plenário.
Em consequência, a nova minuta apresentada pela
Seção de Licitações e Contratos satisfez as exigências acima
(0558043) e, quanto aos requisitos de Qualiﬁcação
Econômico-Financeira, a SAD endossou as inclusões feitas
pela SLC por meio do Despacho 0558431.
Assim sendo, em complemento ao Parecer 1126
(0553718) e nos termos do parágrafo único, do Art. 38, da Lei
nº 8.666/93, esta Assessoria Jurídica aprova a minuta de
pregão eletrônico apresentada (0558043), em face de sua
regularidade jurídica.
À consideração superior,

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 25/06/2019, às 14:20, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0558600 e o código CRC AD6313F7.

0011213-69.2018.6.02.8000

0558600v6

Parecer 1229 (0558600)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 769

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 25 de junho de 2019.
Sr. Presidente,
Trata-se de procedimento iniciado pela Secretaria de
Tecnologia da Informação, através
da Coordenadoria de
Infraestrutura, conforme o Documento de Oﬁcialização de Demanda
anexado sob o protocolo 0475121, no sentido da contratação de
serviços de solução de conexão de dados, nominada de Backbone
Secundário, entre o prédio-sede e os cartórios eleitorais e escritórios
remotos de todo o Estado.
Foi efetivada a instrução necessária, que resultou na
confecção, pela Seção de Licitações e Contratos, da Minuta de Edital
de Pregão Eletrônico (0539763), a qual foi submetida à análise da
Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral.
A AJ-DG, conforme o Parecer 1126 (0553718), propôs
alterações no documento analisado, de maneira que o procedimento
fluísse com a necessária segurança jurídica.
A Seção de Licitações e Contratos, por sua vez, procedeu
às alterações propostas pela AJ-DG, fazendo juntar nova minuta
(0558032), com as informações constantes do Despacho 0558032, no
sentido da inclusão, na respectiva minuta, das "exigências relativas à
qualiﬁcação econômica-ﬁnanceira de acordo com o previsto no
Pregão Eletrônico nº 54/2009 do Tribunal Superior Eleitoral que
tinha objeto similar e deu origem ao nosso contrato nº 51/2009".
Em seguida, o Sr. Secretário da Administração, na forma
do Despacho 0558432, manifestou sua aquiescência aos elementos
insertos no Despacho da SLC, ao tempo em que encaminhou a nova
versão da minuta à AJ-DG para a averiguação da Assessoria Jurídica
desta Diretoria.
Em sua segunda intervenção no feito, de acordo com o
Parecer 1229 (0558600), a Assessoria Jurídica desta DG declara que
"a nova minuta apresentada pela Seção de Licitações e Contratos
satisfez as exigências acima (0558043) e, quanto aos requisitos de
Qualiﬁcação Econômico-Financeira, a SAD endossou as inclusões
Conclusão GDG 0558915
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feitas pela SLC por meio do Despacho 0558431", razão pela qual, em
complemento ao Parecer 1126 (0553718), e em face do parágrafo
único, do Art. 38, da Lei nº 8.666/93. aprova a minuta de pregão
eletrônico 0558043, ante a sua regularidade jurídica.
Dessa forma, tendo em conta a conclusão dos atos
preliminares essenciais à deﬂagração do procedimento licitatório
pretendido nestes autos eletrônicos, com a deﬁnição do objeto,
cotação de preços, reserva de crédito, e confecção e aprovação do
respectivo termo de referência, torno-os conclusos a Vossa
Excelência sugerindo, com fulcro nas disposições contidas na Lei nº
10.520/02, e bem assim no Decreto nº 5.450/2005, a abertura de
certame, na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor
preço global, objetivando a contratação de serviços de
telecomunicações, para prover a comunicação de dados entre a sede
do TRE/AL, os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça
Eleitoral, localizados em todo o Estado de Alagoas, incluindo:
fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos
necessários para o funcionamento correto desses enlaces, e serviço
de implantação, operação, manutenção e gerência desses enlaces.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 26/06/2019, às 19:00, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0558915 e o código CRC 8A47B9DC.
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PROCESSO
INTERESSADO

: 0011213-69.2018.6.02.8000
: COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA

ASSUNTO

: Termo de referência. Serviços de telecomunicações. Backbone secundário.

Decisão nº 1949 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

Analiso solicitação de abertura de certame licitatório
visando à contratação de serviços de telecomunicações com a
ﬁnalidade de viabilizar solução de conexão de dados, nominada de
backbone secundário, entre o prédio sede e os cartórios eleitorais e
escritórios remotos de todo o Estado. Inicia o feito Documento de
Oficialização de Demanda nº 30/2018 (0475121), ao qual se seguem a
cotação de preços, a reserva de crédito e a confecção e aprovação do
respectivo termo de referência.
Atuando nos autos, a Assessoria Jurídica da DiretoriaGeral aponta a regularidade do feito (0558600), aprovando, após as
alterações sugeridas (0553718), a minuta do edital de pregão
constante do evento 0506383.
Com isso, autorizo a abertura da fase externa do certame
que, na modalidade pregão e na forma eletrônica, do tipo menor
preço global, visa à contratação de serviços de telecomunicações
com o objetivo de prover a comunicação de dados entre a sede o
TRE/AL, os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça
Eleitoral, localizados em todo o estado de Alagoas, incluindo:
fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos
necessários para o funcionamento correto destes enlaces e serviço
de implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces, tal
como descrito no item 1.1 da minuta do edital.
Remeta-se
providências cabíveis.

à

Secretaria

de

Administração

para

as

Desembargador Eleitoral ORLANDO ROCHA FILHO
No Exercício da Presidência
Documento assinado eletronicamente por ORLANDO ROCHA FILHO, Decano, no
exercício da Presidência, em 28/06/2019, às 09:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0559729 e o código CRC 1E9422D9.
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Maceió, 28 de junho de 2019.

Sigam os autos à SLC, para abertura da fase
externa do certame, com a urgência que o caso requer, dada a
natureza e relevância do serviço pretendido.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/06/2019, às 17:03, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0560480 e o código CRC F474D866.
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DESPACHO

Maceió, 01 de julho de 2019.

À SEIC,
Para pesquisa de catser, uma vez que, apesar de
várias tentativas no site Comprasnet, não consegui encontrar
um número compatível no referido catálogo.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 01/07/2019, às 17:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0560985 e o código CRC 5601EF08.
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Maceió, 01 de julho de 2019.

Prezados,
Com a mesma diﬁculdade na busca, encontramos
um código no catálogo que se assemelha ao pretendido,
CATSER - 272, inclusive utilizado em pregões finalizados.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 01/07/2019, às 18:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0561078 e o código CRC 33BD1CDD.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2019
PROCESSO Nº: 0011213-69.2018.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
Data: 16 de julho de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA
Horário de Abertura: 14 horas
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme descrito
neste Edital e seus Anexos, objetivando a contratação de serviços de telecomunicações,
para prover a comunicação de dados entre a sede o TRE/AL, os Cartórios Eleitorais e
escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o estado de Alagoas, incluindo:
fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos necessários para o
funcionamento correto destes enlaces, e serviço de implantação, operação, manutenção e
gerência destes enlaces, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Tecnologia da Informação deste Tribunal.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo
Decreto nº 5.450, de 31/05/2005 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 8.538,
de 06/10/15, o Decreto nº 7.174/2010, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência
deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se
adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber, pela Lei nº
8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.
1- DO OBJETO
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a contratação de serviços de telecomunicações
para prover a comunicação de dados entre a sede o TRE/AL, os Cartórios Eleitorais e
escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o estado de Alagoas,
incluindo: fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos
necessários para o funcionamento correto destes enlaces, e serviço de implantação,
operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme especificações deste edital e
seus anexos.
1.1.1. Considera-se o “Backbone Secundário” de comunicação de dados o conjunto
de enlaces de comunicação de dados que compreende a conexão entre os Cartórios
Eleitorais, escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas e a rede da Justiça
Eleitoral em Alagoas.
1.1.2. A licitante contratada deverá prover os serviços de telecomunicações de dados
entre os Cartórios Eleitorais em Alagoas, escritórios remotos da Justiça Eleitoral em
Alagoas e o Prédio sede do TRE/AL, conforme explicitado no item 4 do Anexo I-A
(Especificações do objeto).
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1.1.3. As exigências e especificações destinadas aos cartórios eleitorais, para fins de
facilitação de leitura, são automaticamente aplicáveis aos escritórios remotos da
Justiça Eleitoral em Alagoas, nos itens do Termo de Referência (Anexo I).
1.1.4. O Backbone Secundário especificado neste edital deverá substituir o backbone
atual de ligação entre os Cartórios Eleitorais e o Prédio Sede do TRE/AL,
implementado por meio do Contrato TRE/AL nº 40/2014. À medida que os enlaces
forem ativados no Backbone Secundário especificado neste Edital, os enlaces
integrantes do Contrato TRE/AL nº 40/2014 serão desativados, garantindo o
funcionamento contínuo das conexões entre os Cartórios Eleitorais e o Prédio Sede
do TRE/AL.
2 – DOS PRAZOS
2.1.
Os prazos para implantação dos serviços deverão observar o disposto no
ANEXO I-A deste edital.
2.2.
O prazo de vigência do contrato objeto deste edital é de 12 (doze) meses, a
partir da data de assinatura do contrato, prorrogáveis até o limite de 60 (sessenta) meses,
a critério de Administração e conforme a legislação de regência.
3 – DA PARTICIPAÇÃO
3.1.
Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas
as demais exigências deste Edital e seus anexos.
3.2.
Será admitida a participação de empresas associadas na forma de consórcio,
obedecido o disposto no art. 16 do Decreto nº 5.450/2005, devendo ser apresentados
junto com os documentos de habilitação os seguintes documentos:
3.2.1. Comprovação de compromisso de constituição de consórcio, formalizado por
instrumento público ou particular, subscrito pelos representantes das empresas
participantes, com indicação da empresa “Líder” (Responsável) e declaração de
responsabilidade solidária de todas as integrantes, pelos atos praticados em
consórcio, tanto na fase de licitação, quanto na de execução do futuro contrato. As
empresas consorciadas deverão promover a constituição e o registro do consórcio,
se vencedor da licitação, antes da celebração do contrato.
3.2.2. Declaração de aceitação, pela empresa “Líder” de ser a responsável pela
execução de todo o objeto da licitação, sem prejuízo da responsabilidade solidária
das demais consorciadas, no caso de o consórcio ser o vencedor.
3.2.3. No caso de formação de consórcio para atendimento aos requisitos do Anexo IA deste edital deve ser apresentada uma das empresas como “Líder” (Responsável)
do consórcio, deve ser descrita, na proposta a ser apresentada, a responsabilidade
de cada uma das empresas consorciadas, e devem ser observadas todas as demais
regras e restrições constantes da Lei 8.666/93 (Artigo 33). A empresa “Líder” do
consórcio deverá responder ao contratante diretamente por todos os serviços que
venham a ser contratados.
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3.2.3.1. A empresa “Líder” não pode deixar o consórcio, sob pena de
encerramento do contrato. Caso qualquer uma das demais empresas
integrantes do consórcio deixe o consórcio, os trabalhos executados por esta
empresa devem ser executados pelas demais empresas integrantes do
consórcio, sem prejuízo do andamento dos serviços. Toda a documentação
apresentada pela empresa que eventualmente deixar o consórcio deverá ser
apresentada pelas demais que se responsabilizarem pela execução do serviço
atribuído a esta empresa, de forma a comprovar o atendimento aos requisitos
do edital.
3.3.
Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo próprio
do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua
proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
3.3.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
3.4.
No ato de envio de suas propostas, as Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte deverão declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem
aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazerem jus aos
benefícios previstos no referido diploma legal.
3.5.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
3.5.1. Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso
de credores, em dissolução ou em liquidação;
3.5.2. Que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da
punição;
3.5.3.

Estrangeiras que não funcionem no País;

3.5.4. Que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da
Resolução 229/2016-CNJ.
4 – DA VISTORIA
4.1.
As proponentes interessadas na prestação dos serviços contidos neste edital
poderão vistoriar os locais em que a infraestrutura necessária à prestação do serviço será
instalada, em companhia de servidor designado para esse fim, para perfeito
conhecimento do objeto licitado e das condições físicas existentes para possível retirada e
reinstalação de equipamentos, não se admitindo alegação posterior de desconhecimento
de dificuldades caso optem por não realizá-la.
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4.2.
A vistoria acima mencionada, de caráter facultativo, poderá ser agendada na
Coordenadoria de Infraestrutura do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, através do email cie@tre-al.jus.br ou pelo telefone (82) 2122-7753.
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
5.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).
5.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para
fins de habilitação.
5.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para
acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico,
criados quando do credenciamento supracitado.
5.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade
legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
5.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art.
3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
6.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas,
assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art. 13º, do
Decreto nº 5.450/05).
6.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante
o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão (Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05).
6.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do
serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas
para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
6.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05).
6.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do campo
"descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
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a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o
disposto no item 6.7 do edital; e
b) descrição completa dos serviços que compõem o lote único, de acordo com o Anexo
I-A deste edital.
6.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob
pena de desclassificação.
6.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações
exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto o
licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
6.4.2.1. Entretanto, se da proposta constarem condições materiais mais
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para
efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na
execução contratual.
6.4.3. Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado
capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta
ajustada encaminhada nos termos do item 6.12.
6.5.
As declarações referidas no subitem 12.1. “c”, deverão ser enviadas, em
campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta
pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação,
quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das
mesmas pelo(s) vencedor(es).
6.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais,
embalagens, frete etc.
6.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas
pelo período de 60 (sessenta) dias.
6.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos
desta licitação (Anexo I-A) e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”,
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.
6.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou
encargo.
6.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
6.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de
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junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que
contrarie expressamente quaisquer dos itens deste edital.
6.12.
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, se necessário, deverão
ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro.
Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do
licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco,
agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para
tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
6.13.
Também deverão ser encaminhados, como anexo, pelo sistema Comprasnet,
quando solicitado pelo Pregoeiro, os seguintes documentos:
a) Relação dos estabelecimentos (matriz e/ou filiais e/ou pontos de assistência) que a
licitante possui, cada qual apto a prestar os serviços de suporte aos enlaces de
dados solicitados no Termo de Referência em anexo, devendo compreender, no
mínimo, um escritório no estado Alagoas;
a.1) Na relação dos estabelecimentos devem ser discriminados o nome, CNPJ,
endereço, telefone e responsável técnico.
b) Especificações Técnicas da proposta, com:
b.1) Descrição dos aspectos técnicos dos produtos e serviços oferecidos;
b.2) Planilhas Técnicas, com informações sobre as linhas de comunicação.
c) Planilha de Preços, conforme Modelo do Anexo I-D.
6.13.1. O documento contendo as especificações técnicas que não atendam os
requisitos mínimos especificados no Termo de Referência, implicará na
desclassificação da licitante.
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital,
via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais
deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente
edital.
7.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital
ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente
desclassificadas pelo pregoeiro.
7.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
7.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
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8.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e
respectivo horário de registro e valor.
8.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor global dos serviços ofertados.
8.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e
as regras de aceitação dos mesmos.
8.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
8.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro pelo sistema.
8.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame,
sem prejuízo dos atos realizados.
8.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação
desta licitação.
8.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances.
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a
recepção de lances.
8.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste
Edital.
8.9. Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão reduzir seus preços ao
valor da proposta do licitante mais bem classificado.
8.10. A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
9 - DO CRITÉRIO DE DESEMPATE
9.1.
Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação a
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto no art. 44 da Lei
Complementar nº 123/2006.
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9.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco
por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
9.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
9.1.3. Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão Eletrônico,
após encerramento da fase de lances identificará, em coluna própria as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes, fazendo a comparação
entre os valores da primeira colocada, caso esta não seja uma Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, e das demais Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, na ordem de classificação.
9.2.
Após o encerramento, para cada item que teve uma empresa de médio ou
grande porte como vencedora do melhor lance, o sistema selecionará todas as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo último lance enviado, para o item, seja
até 5% superior à oferta vencedora. Após este procedimento, o sistema enviará
mensagem, via chat, informando quais os itens terão desempate no lance.
9.3.
Para efeito do disposto no item 9.1., ocorrendo o empate, proceder-se-á da
seguinte forma:
I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que lhe será adjudicado o objeto licitado. Para viabilizar tal
procedimento, o Sistema selecionará os itens com tais características,
disponibilizando-os automaticamente nas telas do pregoeiro e fornecedor,
encaminhado mensagem também automática, por meio do chat, convocando a
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em segundo lugar, a
fazer sua última oferta no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de decair do direito
concedido;
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em segundo
lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema convocará as
demais Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte participantes na mesma
condição, na ordem de classificação;
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova
classificação dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou não
existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte participante, prevalecerá a
classificação inicial;
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% (cinco por cento) da
primeira colocada, e permanecendo o empate até o encerramento do item, o
sistema fará um sorteio eletrônico entre tais fornecedores, definindo e convocando
automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do
desempate.
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar,
quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de proposta e
classificação final dos fornecedores participantes.
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9.4.
Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas casas
decimais, sendo desprezadas as demais.
9.5.
Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o tempo será
interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será retomado de onde
parou.
10 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
10.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério de
menor preço por lote (lote único), decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
10.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite
máximo o valor total de R$ 1.027.634,16 (um milhão e vinte e sete mil e seiscentos e trinta
e quatro reais e dezesseis centavos), o que de modo algum, vincula a decisão do
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
10.2.1.
O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor de cada
item que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do lote ofertado, tendo
como limite os valores constantes no Anexo I-C.
10.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor preço
e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
10.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado de
julgamento das Propostas de Preços.
10.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que
atenda ao edital.
10.5.1 Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar
com o licitante para que seja obtido preço melhor.
11 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA.
11.1.
Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de preferência
estabelecidas no Decreto nº 7.174/2010.
12 - DA HABILITAÇÃO
12.1.
A habilitação
do licitante vencedor
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

será

verificada

mediante

a

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação da licitante perante o Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação Parcial, após a análise e
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtido por meio de extrato “on line” do
site do Comprasnet, exceto a Fazenda Estadual, por se tratar de prestação de
serviços.
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a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data
de validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos
sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02
(dois) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de
certidão negativa de débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade
com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 6.5. do
edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.
d) Quanto à qualificação técnica:
d.1) Declaração de pessoa jurídica de direito público ou privado do país ou do
exterior, atendidas pela licitante, mencionando o bom funcionamento de sua WAN
com transmissão de dados com conexões dedicadas, e SGRS, utilizando técnicas e
meios de transmissão semelhantes às especificações deste Edital, com composição
de pelo menos 50 (cinquenta) conexões dedicadas entre “Escritórios Remotos” e seu
respectivo “Escritório Sede.”
d.1.1) As WANs consideradas nas declarações fornecidas devem ter sido
implementadas nas Regiões onde a licitante tenha Outorga da ANATEL
correspondente ao ITEM 01 do Termo de Referência (Anexo I).
d.1.2)

A declaração deve conter pelo menos as seguintes informações:

d.1.2.1)

Nome da empresa ou instituição;

d.1.2.2)

Nome e cargo de quem assinou;

d.1.2.3)

Telefone para contato;

d.1.2.4)

Descrição breve da rede;

d.1.2.5)

Bom funcionamento da rede;

d.1.2.6)

Data que entrou em funcionamento.

d.2) para comprovar capacidade para execução dos serviços que abrangem as
atividades de suporte técnico, apresentando os seguintes documentos:
d.2.1) No caso de licitantes concorrendo individualmente:
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d.2.1.1) Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação
de dados multimídia dentro do Estado de Alagoas, ou
d.2.1.2) Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação
de dados multimídia em nível nacional ou regional, que contemple o Estado
de Alagoas.
d.2.2) No caso de licitantes concorrendo na forma de consórcio:
d.2.2.1) A empresa LÍDER do consórcio deve apresentar:
d.2.2.1.1) Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de
comunicação de dados multimídia dentro do Estado de Alagoas, ou
d.2.2.1.2) Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de
comunicação de dados multimídia em nível nacional ou regional, que
contemple o Estado de Alagoas.
d.2.2.2) As demais empresas integrantes do consórcio devem apresentar:
d.2.2.2.1) Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de
comunicação de dados multimídia dentro do estado de Alagoas, ou
d.2.2.2.2) Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de
comunicação de dados multimídia em nível nacional ou regional, que
contemple o Estado de Alagoas.
e) Quanto à Qualificação Econômico-Financeira:
e.1) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma de lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 meses
da data de apresentação da proposta.
e.1.1) Serão considerados na forma de lei o balanço patrimonial e as
demonstrações contábeis assim apresentados:
e.1.1) publicados em Diário Oficial; ou
e.1.2) publicados em jornal de grande circulação; ou
e.1.3) por cópia registrada no órgão de Registro Público competente
da sede ou domicílio da licitante; ou
e.1.4) por cópia extraída do Livro Diário – devidamente autenticado
no órgão de Registro Público competente da sede ou
domicílio da licitante – inclusive com os Termos de Abertura e
de Encerramento.

Edital do PE nº 28/2019 (0561169)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 786

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
e.1.2) A análise da qualificação econômico-financeira será feita por
servidores qualificados designados pelo Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas e avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão ser iguais ou
superiores a 1 (um):

LG = _ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO_
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
SG = _________________ATIVO TOTAL___________________
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
LC = _ATIVO CIRCULANTE__
PASSIVO CIRCULANTE
e.1.3) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de
cálculos juntado ao balanço;

e.1.4) A licitante que apresentar resultado menor do que 1, em quaisquer
dos índices – Liquidez Geral – LG, Solvência Geral – SG, e Liquidez
Corrente – LC, deverá possuir patrimônio líquido mínimo
correspondente a 10% do valor estimado da contratação do ITEM para
o qual está concorrendo, na forma dos §§ 2º e 3º do art. 31 da Lei nº
8.666/93.
e.1.5) Se necessária a atualização do balanço e do patrimônio líquido,
deverá ser apresentado, juntamente com esses documentos, o
memorial de cálculo correspondente.
e.1.6) As demonstrações contábeis deverão apresentar as assinaturas do
titular ou representante da empresa e do contabilista responsável,
legalmente habilitado.
e.1.7) As demonstrações contábeis das empresas com menos de um
exercício social de existência devem cumprir a exigência contida na
lei, mediante a apresentação do Balanço de Abertura ou do último
Balanço Patrimonial levantado.
e.1.8) Poderão ser exigidas das empresas, para confrontação com as
Demonstrações Contábeis, as informações prestadas à Receita
Federal.
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e.1.9) Para as licitantes cadastradas no SICAF, cujos índices de LG, SG e LC
sejam iguais ou superiores a 1, fica dispensada a apresentação do
balanço patrimonial e das demonstrações contábeis.
e.2) certidão negativa de falência, recuperação judicial e concordata, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica.
12.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, o
pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação
no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
12.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado
em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito)
horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos,
comprovando sua idoneidade.
12.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos,
o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
12.4.
A comprovação da regularidade fiscal das Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte licitantes será exigida para efeito de contratação, conforme estipula o art.
42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
12.4.1. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando
da comprovação de que trata o item 12.4., será assegurado prazo de cinco dias
úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
12.4.2. Para aplicação do disposto no subitem 12.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de
habilitação.
12.4.3. A prorrogação do prazo previsto no subitem 12.4.1., poderá ser concedida, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.
12.4.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá
após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 12.4.1. e 12.4.3.
12.4.5. A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens
12.4.1. e 12.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. XX da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à
administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, ou revogar a licitação.
12.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos
para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do
item 12.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
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12.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
12.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da
empresa licitante cadastrada no SICAF.
12.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
13 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
13.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a
peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
13.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
13.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada
nova data para realização do certame.
13.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados à
Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o
endereço de e-mail: slc@tre-al.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos
referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site
www.comprasnet.gov.br.
14 - DOS RECURSOS
14.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
14.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao término
do tempo informado.
14.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro
decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso
registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no
prazo de 3 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde
logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente
por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à
autoridade competente.
14.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos
que não sejam passíveis de aproveitamento.
14.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo estipulado
pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto
pelo pregoeiro ao vencedor.
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15 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
15.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro
sempre que não houver recurso.
15.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente
e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
15.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN –
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do
Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.
16 - DA CONTRATAÇÃO.
16.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante
contrato, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazo de pagamento,
prazo de início da prestação dos serviços, em conformidade com este edital e seus
anexos.
16.2.
A licitante vencedora deverá assinar e devolver o instrumento contratual no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação para tal fim.
16.3.
Antes da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante
a vigência do contrato.
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
17.1.

As constantes da Cláusula Nona do Anexo III deste Edital.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
18.1.

As constantes da Cláusula Oitava do Anexo III deste Edital.

19 – DA ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS
19.1. A aceitação dos serviços contratados será realizada em etapas. A CONTRATADA
deverá preparar e fornecer previamente os Planos de Testes de Aceitação, que serão
submetidos ao CONTRATANTE para fins de análise e aprovação.
19.2. A CONTRATADA deverá também fornecer todos os meios e recursos necessários
para a realização dos processos de aceitação dos serviços contratados.
19.3. As etapas de aceitação serão:
19.3.1.

Aceitação dos Enlaces;

19.3.2.

Aceitação Global;

19.3.3.

Aceitação Final.
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19.4. As aceitações serão formalizadas através de Relatórios de Testes de Aceitação
(emitidos com base nos Planos de Testes de Aceitação) devidamente assinados pelos
executores dos testes. A CONTRATADA elaborará um modelo de Relatório de Testes que
deverá ser aprovado pelo CONTRATANTE antes de seu uso.
19.5. Aceitação dos
dedicadas):

Enlaces

do

Backbone

Secundário

(Concentrador,

conexões

19.5.1.
Estas aceitações seguirão os Planos de Testes de Aceitação dos Enlaces do
Backbone Secundário, e serão realizadas de acordo com o cronograma elaborado pela
licitante contratada. A execução dos testes será de responsabilidade da licitante
contratada com acompanhamento pelos técnicos do Contratante. A licitante contratada
deverá fornecer equipamentos, documentação e outras facilidades adicionais
necessárias para a realização dos testes.
19.6. Aceitação Global:
19.6.1.
A Aceitação Global seguirá o Plano de Testes de Aceitação Global. A
execução dos testes será de responsabilidade da licitante contratada com
acompanhamento pelos técnicos do Contratante.
19.6.2.
Esta aceitação ocorrerá somente após a Aceitação dos Enlaces do Backbone
Secundário;
19.6.3.
A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos, documentação e outras
facilidades adicionais necessárias para a realização dos testes.
19.7. Aceitação Final:
19.7.1.
Esta aceitação será considerada realizada após o Período de Funcionamento
Experimental – PFE, que é o período de 30 (trinta) dias em funcionamento ininterrupto
após a Aceitação Global, e após a eliminação de todas as pendências.
19.7.2.
A condição para Aceitação Final é que todos os serviços fornecidos para o
Backbone Secundário funcionem de forma ininterrupta durante 30 (trinta) dias,
conforme determina o PFE.
19.7.3.
As condições para cumprimento do PFE estão descritas no item “Período de
Funcionamento Experimental – PFE” do ANEXO I-A do Edital de Licitação TRE/AL nº
XX/2019.
20 – DA GARANTIA
20.1.
Para fiel cumprimento das obrigações assumidas, a licitante CONTRATADA
prestará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, numas das
modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias
úteis a partir da assinatura do contrato.
20.2.
A licitante CONTRATADA se obriga a apresentar nova garantia, conforme o
caso, no prazo máximo de 48 horas, antes do seu vencimento, ou da redução do seu valor
em razão de aplicação de quaisquer penalidades, ou da assinatura de termo aditivo que
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implique na elevação do valor do contrato, mantendo-se o mesmo percentual
estabelecido no caput desta Cláusula.
20.3.
A garantia, ou a parte remanescente, será devolvida à CONTRATADA após o
cumprimento integral das obrigações decorrentes do contrato.
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
21.1.
A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União
e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações legais.
21.2.
Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla
defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e
das cabíveis cominações legais.
21.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante contratada juntamente com
as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
21.4.
A CONTRATADA, durante a execução do contrato, ficará sujeita a advertência e
multa de mora, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir:
21.4.1. Para efeito de aplicação de advertência e multa, às infrações são atribuídos
graus, conforme as tabelas 1 e 2 a seguir:
Grau

Correspondência

1

Advertência

2

Multa de 0,2 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 2,5% do contrato por ocorrência..

3

Multa de 0,4 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 7,5% do contrato por ocorrência..

4

Multa de 0,8 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 15% do contrato por ocorrência..

5

Multa de 1,6 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 30% do contrato por ocorrência.

Item
1
2
3

Descrição
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexo
não previstos nesta tabela de penalidades, por item e por
ocorrência
Atrasar na entrega de qualquer serviço não previsto nesta tabela
de penalidades
Deixar de cumprir determinação formal ou instrução do
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

22
23

fiscalizador, por ocorrência
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos
não previstos nesta tabela de penalidades, após reincidência
formalmente notificada pelo fiscalizador, por item e por ocorrência
Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 1º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento
Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 2º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento
Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 3º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento
Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 4º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento
Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão da Aceitação Global,
considerando o prazo definido no cronograma de eventos deste
documento
Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão do PFE, consideradas
as exigências especificadas para cumprimento deste Período de
Funcionamento Experimental neste documento
Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de
endereço ou velocidade de conexão dedicada, por item por
ocorrência
Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de
endereço ou velocidade de um Concentrador, por item por
ocorrência
Problemas de não funcionamento de um Concentrador
Problemas de não funcionamento de uma conexão TRE
Problemas de não funcionamento de todas conexões TRE
Problemas de não funcionamento de uma conexão dedicada
Problemas de não funcionamento de cinco ou mais conexões
Não prestação do Serviço de Manutenção de acordo com as
características especificadas neste documento
Não atendimento ao SLA contratado durante 3 (três) meses
seguidos (em qualquer tempo) para qualquer dos enlaces
(conexões TREs e conexões dedicadas)
Não atendimento ao SLA contratado durante 2 períodos de 2 (dois)
meses seguidos em um ano (contagem de cada ano a partir da
Aceitação Global) para qualquer dos enlaces (conexões TREs e
conexões dedicadas)
Não atendimento ao SLA contratado durante 4 períodos de 1 (um)
mês em um ano (contagem de cada ano a partir da Aceitação
Global) para qualquer dos enlaces (conexões TREs e conexões
dedicadas)
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso
fortuito, os serviços contratuais, por dia de ocorrência
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico,
lesão corporal ou consequências letais
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21.4.1.1. O atendimento para a resolução de problemas nos circuitos obedecerá aos
prazos abaixo:
a)

b)

c)

Severidade ALTA: Esse nível de severidade é aplicado quando há a
indisponibilidade no uso do serviço. Prazo para atendimento inicial: 06 (seis)
horas, contadas a partir do registro da ocorrência. Prazo de Solução Definitiva
de 24 (quatro) horas;
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 para atendimento inicial: 12 (doze) horas,
contadas a partir do registro da ocorrência. Prazo de Solução Definitiva de 48
(quarenta e oito) horas.
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.

21.4.1.2. 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, dentro dos limites temporais estabelecidos
inicialmente;
21.4.1.3. Será considerado para efeitos do nível 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;
21.4.1.4. A CONTRATADA estará sujeita, garantida prévia defesa e sem prejuízo da
possibilidade de rescisão do contrato, a penalidades e/ou multas;
21.4.1.5. As multas poderão ser aplicadas cumulativamente, a critério do TRE-AL e
em função do não cumprimento do Acordo de Nível de Serviço, conforme a
severidade apresentada;
21.4.1.6. A contagem do prazo de solução definitiva de cada chamado será a partir
da abertura do chamado na Central de Atendimento disponibilizada pela
CONTRATADA, até o momento da comunicação da solução definitiva do problema e
aceite pela equipe técnica do TRE-AL;
21.4.1.7. 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 TREAL 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.
21.4.1.8. Em Véspera e dia da Eleição, considerados os turnos de eleições oficiais
individualmente e eleições suplementares, com a comunicação formal nesta última
hipótese, deverá haver técnico de emergência nas dependências do TRE, com
capacitação referente aos equipamentos instalados no ponto concentrador e nos
cartórios/escritórios remotos e com os demais contatos necessários, sendo o prazo
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de solução definitiva para severidade ALTA contada a partir do registro da ocorrência
de 08 horas na véspera e de 120 minutos no dia da Eleição;
21.4.1.9. Não cumprimento do prazo de solução na véspera e dia da eleição enseja
em multa de 5% do valor global do contrato, acréscimo de 0,5% de multa a cada 60
minutos de atraso suplementar até o máximo de 15%, salvo força maior
devidamente comprovada.
21.5. Observações importantes:
a) A verificação do cumprimento dos prazos de fornecimento dos produtos e serviços que
compõem o Backbone Secundário, para efeito de aplicação das penalidades previstas,
será feita tomando-se por base o Cronograma de Eventos definido no Anexo I-A;
b) A verificação do cumprimento do SLA definido no Anexo I-A será feita com base nos
chamados de manutenção registrados junto ao SGRS fornecido e com base nos
registros de ocorrências efetuados pelo Contratante. Deve ser considerado que:
b.1) O PNF – Período de Não Funcionamento do Enlace será computado em minutos a
partir da “abertura do chamado de manutenção” feito pelo “0800” da licitante
contratada;
b.2) O término do PNF será computado a partir do aceite da manutenção (fechamento
do chamado) obrigatoriamente feito por um técnico do local responsável pela
abertura do chamado, sendo necessária a identificação deste técnico responsável
pelo fechamento do chamado;
b.3) O somatório de PNF em minutos (“períodos de não funcionamento do enlace”)
será o tempo considerado como base para avaliar o cumprimento do SLA, e será
tomado como base para a aplicação de todas as penalidades previstas neste
documento devido ao não cumprimento deste requisito;
c) O não atendimento do SLA, e consequente redução do valor a ser faturado, não
inibe a aplicação das penalidades previstas em contrato;
d) O não cumprimento de qualquer exigência definida no Anexo I-A que implique em
aplicação de penalidades conforme o previsto no edital, no capítulo referente a
“SANÇÕES ADMINISTRATIVAS”, será notificado à licitante contratada por meio de
mensagem emitida pelo Gestor do Contrato designado pelo Contratante, com cópia
para a Secretaria de Tecnologia da Informação/(órgão) Contratante, Secretaria de
Administração/(órgão) Contratante e Diretoria da Contratada.
21.6.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou cobrado
judicialmente.
21.7.
Na aplicação das penalidades previstas neste Item a autoridade competente
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas
em fatos reais e comprovados.
21.8.
A CONTRATADA, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
execução dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
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devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições deste contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
21.9.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109, da
Lei nº 8.666/93.
21.10.
Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro
de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância
será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º
do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao
mês.
21.11.
O CONTRATANTE promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta à CONTRATADA.
21.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
21.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário Eletrônico.
21.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.
21.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da
União.
22 - DO PAGAMENTO
22.1.
O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do
Fornecedor, por ordem bancária, no prazo de 10 (dez) dias, quando mantidas as mesmas
condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos:
a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão
(nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito – CND,
comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF,
comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria
da Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e
Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
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22.2.
Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.
22.3.
O pagamento dos serviços na fase de implantação do Backbone Secundário
será feito em parcelas, conforme o cronograma da Tabela 1 abaixo, liberadas de acordo
com a execução e entrega. Deve ser observado que o Contratante requer um prazo
máximo de 10 (dez) dias para atestar e operacionalizar o pagamento após cada
comprovação de execução e entrega de serviços.
22.4.
O pagamento dos serviços a serem prestados durante o prazo contratual será
feito em parcelas mensais, conforme mostrado na Tabela 2 abaixo. Deve ser observado
que o contratante requer um prazo máximo de 10 (dez) dias para atestar e
operacionalizar o pagamento após cada comprovação de execução e entrega de serviços.
22.4.1. O serviço de mudança de local de instalação de enlaces (obrigação acessória)
somente será efetuado se, e quando necessário, e efetivamente prestado, mediante
solicitação do TRE/AL.
TABELA 1 (mostra as parcelas de pagamentos conforme o evento condicionante):

Parcela

Valor

Evento Condicionante

a)

70% (∑ Vinst_con_TRE) +
70% (∑ Vinst_con_ded do 1º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 1º Grupo

b)

70% (∑ Vinst_con_ded do 2º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 2º Grupo

c)

70% (∑ Vinst_con_ded do 3º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 3º Grupo

d)

70% (∑ Vinst_con_ded do 4º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 4º Grupo

e)

70% (∑ Vinst_con_ded do 5º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 5º Grupo

f)

10% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Global

g)

20% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Final

22.4.2.
O pagamento dos serviços a serem prestados durante o prazo contratual
será feito em parcelas mensais, conforme mostrado na Tabela 2 abaixo:
TABELA 2

(mostra as condições para os pagamentos mensais de serviços):
Valor
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Valor
Vmen_con_TRE_AL

Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL

Início / Período / Evento Condicionante
início : imediato a partir da Aceitação do 1º Grupo
período : até o final do contrato
evento condicionante: apresentação da “fatura”
relativa aos serviços executados até o 5º dia útil do
mês subsequente
início : imediato para todas as conexões dedicadas
instaladas em um determinado Grupo, a partir da
Aceitação deste Grupo
período : até o final do contrato
evento condicionante: apresentação da “fatura”
relativa aos serviços executados até o 5º dia útil do
mês subsequente

22.5. Desconto a ser aplicado pelo não cumprimento do SLA (Service Level Agreement)
ou NMS (Nível Mínimo de Serviço) contratado para conexões TRE e conexões dedicadas.
22.5.1.
O SLA não estará cumprido caso o somatório de tempos de parada do
respectivo enlace do Backbone Secundário exceda o tempo permitido de parada
Tpermparada, que é obtido por:
Concentrador:
Tpermparada_con_TRE = Ttotal_disp_con_TRE x (1 – 0,9944)
onde:
Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma Concentrador no
respectivo mês
0,9944 equivale ao SLA de 99,44%
Conexões Dedicadas:
Tpermparada_con_ded = Ttotal_disp_con_ded x (1 – 0,991)
onde:
Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão dedicada
no respectivo mês
0,991 equivale ao SLA de 99,1%
22.5.2.
Em caso de não cumprimento do SLA (acordo de nível de serviço)
contratado, a CONTRATADA se obrigará a conceder um desconto na parcela
subsequente (do mês seguinte) de pagamento mensal, observando a seguinte regra:
Concentrador:
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Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_TRE_AL / Ttotal_disp_con_TRE) x
(2 x ( PNF – Tpermparada_con_TRE))
onde:
Vmen_con_TRE_AL = Valor mensal pago pela Concentrador
Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma Concentrador no
respectivo mês
 PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em minutos
Tpermparada_con_TRE = tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado

Conexões Dedicadas:
Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL / Ttotal_disp_con_ded) x
(2 x ( PNF – Tpermparada_con_ded))
onde:
Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL = Valor mensal pago pela respectiva conexão dedicada
Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão dedicada
no respectivo mês
 PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em minutos
Tpermparada_con_ded = tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado
Ou seja, o desconto na parcela subsequente será proporcional a 2 (duas) vezes ao
somatório dos PNF, descontado o tempo de parada permitido de acordo com o SLA
contratado.
Obs. 1: o PNF – Período de não funcionamento da conexão é o tempo decorrido
entre a “abertura de chamado técnico” e a solução do problema, atestada pela equipe
técnica da Justiça Eleitoral.
Obs. 2: serão excluídas dos cálculos de PNF as paradas programadas pela equipe
técnica da Justiça Eleitoral em conjunto com a CONTRATADA.
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22.6. Para que seja efetuado o pagamento, a CONTRATADA deverá:
a) Apresentar nota fiscal dos serviços prestados;
b) Comprovar sua regularidade, assim como a da executora do objeto, perante a
Seguridade Social (Certidão Negativa de Débito – CND), o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS – CRF) e a Fazenda Federal (Certidão
de Quitação de Tributos e Contribuições Federais e Certidão de Quitação da Dívida Ativa
da União fornecida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional);
c) Comprovar quitação dos impostos, taxas e demais encargos que incidam sobre os
pagamentos resultantes da contratação.
22.7. O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta e nota de
empenho.
22.7.1. Eventual mudança do CNPJ do estabelecimento da CONTRATADA
(matriz/filial) encarregada da execução do contrato, entre aqueles constantes dos
documentos de habilitação, terá de ser solicitada formal e justificadamente, com
antecedência mínima de 8 dias úteis, da data prevista para o pagamento da nota
fiscal, não se aceitando pedido de substituição de CNPJ após o dia 30 de novembro de
cada ano.
22.8.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

22.9.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

22.10.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
22.11.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
22.12.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

22.13.
Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12 (doze) meses da
contratação. Somente após esse período, em caso de prorrogação da vigência contratual,
os serviços poderão ser reajustados mediante negociação entre as partes, momento no
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qual será apreciada a possibilidade da aplicação do índice setorial IST ou outro divulgado
pela ANATEL, no período entre o mês básico de apresentação da proposta e o mês anterior
ao reajuste, compreendendo sempre o período de 12 meses, de acordo com a seguinte
fórmula:
PR=IMR X PA, onde:
IMM
Onde:
PR= Preço Reajustado
IMR= Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste
IMM = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da proposta
PA= Preço anteriormente praticado
22.14.
A Administração antes de conceder o reajuste poderá exigir que a licitante
contratada apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de seus custos
ocorrida no período do reajuste proposto.
23 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
23.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, alocados
no Programa de Trabalho - PTRES nº 084621 (Julgamento de causas e gestão
administrativas) - Natureza da Despesa nº 339040 (Serviços de Tecnologia da Informação e
Comunicação).
23.2. As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das dotações
orçamentárias respectivas.
24 – DO LOCAL DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
24.1.
A listagem incluindo todos os locais de instalação e seus respectivos perfis, está
disponibilizada no Anexo I-A deste edital.
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
25.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular, no
todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da
legislação vigente.
25.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
25.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

das

25.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia
útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
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25.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no
TRE/AL.
25.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
25.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da
segurança do futuro contrato.
25.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado
neste edital.
25.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Farol,
Maceió – AL, CEP: 57051-090.
25.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive
para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao
certame.
25.11.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

25.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02, do
Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei 8.666/93.
25.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 25.9, no caso de ser retirado em
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.
25.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A – Especificações do objeto;
ANEXO I-B - Lista dos Locais de Instalação;
ANEXO I-C – Planilha de Preços Máximos;
ANEXO I-D – Planilha de Composição de Preços;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta de Contrato.
25.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não
puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, 1º de julho de 2019.
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Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

01. Objeto

Contratação de serviços de telecomunicações para prover a
comunicação de dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça
Eleitoral, localizados em todo o estado de Alagoas, incluindo:
fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos
necessários para o funcionamento correto destes enlaces, e serviço
de implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces,
conforme especificações.

02. Quantidade

Item único

Há a necessidade de se buscar o detalhamento e atendê03. Resumo da Especificação do lo (Item DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)).
Objeto
04. Valor Estimado

R$ 1.027.634,16
A solução pretendida diz respeito à prestação do serviço desta
Justiça Especializada, leva em conta critérios com respeito à alta
disponibilidade que serão descritos no Projeto Básico, na forma de
SLA ou NMS - Nível Mínimo de Serviço, bem assim tempos de
solução.

05. Justificativa

Justifica-se o uso de meio de comunicação com alta resiliência
dado o grau de dependência da disponibilidade de serviços de TI,
notadamente em momentos eleitorais, mas não restrito a estes.
06. Prazo de Entrega
07. Adjudicação

Nos moldes da especificação
Por lote (lote único)

08. Classificação Orçamentária

Serviços de Comunicaçao de dados
Codigo de classificaçao da fonte de recurso: 3390.39.58.

09. Local de Entrega

Cartório Eleitorais e unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas,
conforme Ordem de Fornecimento própria.

10. Unidade Fiscalizadora

SEGI/COINF/STI

11. Unidade Gestora

SAD
Vide

12. Sanções Administrativas

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º,
III, a)
Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11)
Vide

13. Prazo de Pagamento

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º,
III, a)
Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)
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Vide
Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º,
III, a)
Subitem Recebimento do Objeto:

14. Estratégia de Recebimento

15. Modalidade
Licitação

e

Tipo

de

Vide
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
Contratação de serviços de telecomunicações para prover a
comunicação de dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, os
Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o
estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento
dos insumos necessários para o funcionamento correto destes enlaces, e serviço de
implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme
especificações.
1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)
Contratação de serviços de telecomunicações para prover a
comunicação de dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, os
Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o
estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento
dos insumos necessários para o funcionamento correto destes enlaces, e serviço de
implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme
especificações.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )


Substituir a atual contratação o atual Contrato TRE/AL nº 40/2014 – Backbone
Secundário de comunicação de dados entre o prédio sede e os cartórios eleitorais e
escritórios remotos de todo o Estado.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)




Criação de infraestrutura de comunicação - Backbone Secundário
Encaminhar o acesso à rede da Justiça Eleitoral.
Garantir o nível de disponibilidade da infraestrutura de comunicação servida pelo
backbone secundário.

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)


Continuidade dos serviços dos cartórios eleitorais e escritórios remotos que
guardam dependência de conectividade.

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de TIC
quanto à necessidade proeminente de minimização de riscos de perda de dados e
inoperância de serviços e sistemas informatizados.
O alinhamento pode ser visto quanto ao:
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Item dos desafios do PE para o período de 2016-2021:
o 8. Melhoria da infraestrutura e governança de tecnologia da informação
o Associado ao Indicador 19 e às iniciativas de Atualizar a infraestrutura de TI
nos cartórios eleitorais.

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de
Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da
Informação (STI) e os Estudos Preliminares 0488499 constantes do Processo SEI
nº 0011213-69.2018.6.02.8000 .
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)
A demanda prevista, vez que se trata de substituição de contratação,
reflete a necessidade da Administração expressa nos termos do Contrato TRE/AL nº
40/2014, com eventuais atualizações próprias do cenário tecnológico.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser fornecidos
por diferentes empresas no mercado de TIC.
Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se vislumbra
alternativa, por se tratar de serviço de conexão de dados essencial.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)
O objeto possui características comuns e usuais encontrados no
mercado de TIC e trata-se de prestação de serviços de comunicação de dados,
consistindo de serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
Não haverá parcelamento.
Pagamento mensal após a prestação dos serviços.
Adjudicação será por item.
2.10 Vigência
Será, na forma dos normativos vigentes.
assinatura.

A vigência da ata será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos
(Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)
A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do
tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento superior
contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento
de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por conta de possibilidade
de contingenciamento orçamentário indicamos a modalidade de registro de preços.
O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de bens e
serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta ou
indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
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organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta aquisição
por se tratar de bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo Pregão
Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento
de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por conta de possibilidade
de contingenciamento orçamentário indicamos a modalidade de registro de preços.
O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de bens e
serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta ou
indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta aquisição
por se tratar de bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Como se trata de substituição de solução, não haverá necessidade de
adequação elétrica nem aquisição de estrutura de acomodação da solução que não
eventualmente por parte e custo da Contratada. Os serviços contratados utilizarão a
estrutura já existente, no que tange a este Regional.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)
ABNT NBR 16264:2016
Cabeamento estruturado residencial
ABNT NBR 16521:2016
Cabeamento estruturado industrial
ABNT NBR 16415:2015
Caminhos e espaços para cabeamento estruturado
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ABNT NBR 14565:2012 Emenda 1:2013
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers
ABNT NBR 14565:2013
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers.
Normas e padrões ANATEL
2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)
1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e do(s) contrato(s) dela decorrentes,
por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;
3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente
termo, toda a documentação referente ao mesmo;
4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e
5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o cont
raditório e ampla defesa
6. Tudo sem prejuízo doutras decorrentes da Legislação, do Termo de Referência, do
Edital e do Contrato.
2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)
As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.
1.
Fornecer o(s) serviço(s) conforme especificações, quantidades, prazos e de
mais condições estabelecidas no Edital, na
Ata
de Registro de Preços,
na Ordem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato - conforme o caso
concreto;
2.
Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou em inglês;
3.
Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme
períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos;
4.
Comunicar formal
e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com
a
Central
de Atendimento;
5.
Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pelo
representante da Administração, referentes a qualquer
problema detectado ou ao andamento das atividades;
6.
Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou
a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
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7.
Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos,
caso necessários na forma do Termo de Referência, e pela execução dos
serviços, primando pela qualidade, desempenho, eficiência e produtividade na
execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento
será considerado infração passível de aplicação das penalidades previstas neste
Termo de Referência;
8.
Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico,
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

formal

9.
Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração
ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto,
respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações,
regras de negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa;
10.
Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obe
deçam rigorosamente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação
do
TRE/AL;
11.
Responsabilizarse pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias
para prestar a garantia on-site.
12. Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes
a qualquer problema detectado ou ao andamento dos serviços.
DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto
1 .OBJETIVO
1.1 .Contratação de serviços de telecomunicações para prover a comunicação de dados
entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, os Cartórios Eleitorais e escritórios
remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o estado de Alagoas, incluindo:
fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos necessários para o
funcionamento correto destes enlaces, e serviço de implantação, operação, manutenção e
gerência destes enlaces, conforme especificações contidas neste Termo de Referência.
Considera-se o “Backbone Secundário” de comunicação de dados o conjunto de enlaces
de comunicação de dados que compreende a conexão entre os Cartórios Eleitorais,
escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas e a rede da Justiça Eleitoral em
Alagoas.
A licitante contratada deverá prover os serviços de telecomunicações de dados entre os
Cartórios Eleitorais em Alagoas, escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas e o
Prédio Sede do TRE/AL, conforme explicitado no item 4 deste Termo de Referência.
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As exigências e especificações destinadas aos cartórios eleitorais, para fins de facilitação
de leitura, são automaticamente aplicáveis aos escritórios remotos da Justiça Eleitoral em
Alagoas, nos demais itens do presente Termo de Referência.
A listagem incluindo todos os locais de instalação e seus respectivos perfis, está
disponibilizada no Anexo I.
O Contrato gerado terá validade de 30 (trinta) meses, prorrogável de acordo com a
legislação vigente e a critério da Administração do Tribunal.
Fornecimento de todos os serviços solicitados neste Termo de Referência para
comunicação entre os Cartórios Eleitorais e o TRE/AL, localizados no Estado de Alagoas.
A estimativa do volume de serviços a serem contratados durante o prazo de validade e
todas as demais condições de prestação dos serviços indicados estão contidas neste
Termo de Referência.
A prestação dos serviços descritos deverá ser considerada em um contrato com vigência
de 30 (trinta) meses, podendo ser prorrogado nos termos da Lei, considerando o bom
andamento da execução dos serviços contratados.
O fornecimento dos serviços pode ser atendido por empresas licitantes individualmente,
ou empresas licitantes associadas na forma de consórcio.
No caso de formação de consórcio, para atendimento aos requisitos deste Termo de
Referência, deve ser apresentada uma das empresas como “Líder” (Responsável) do
consórcio, deve ser descrita, na proposta a ser apresentada, a responsabilidade de cada
uma das empresas consorciadas, e devem ser observadas todas as demais regras e
restrições constantes da Lei 8.666/93 (Artigo 33). A empresa “Líder” do consórcio deverá
responder ao contratante diretamente por todos os serviços que venham a ser
contratados.
A empresa “Líder” não pode deixar o consórcio, sob pena de encerramento do contrato.
Caso qualquer uma das demais empresas integrantes do consórcio deixe o consórcio, os
trabalhos executados por esta empresa devem ser executados pelas demais empresas
integrantes do consórcio, sem prejuízo do andamento dos serviços. Toda a documentação
apresentada pela empresa que eventualmente deixar o consórcio deverá ser apresentada
pelas demais que se responsabilizarem pela execução do serviço atribuído a esta
empresa, de forma a comprovar o atendimento aos requisitos do edital.
Em hipótese alguma haverá fracionamento de pagamento dos serviços prestados para as
empresas consorciadas. Desta forma, o pagamento será realizado de forma integral à
empresa Líder do Consórcio.
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No caso de licitantes concorrendo individualmente, é obrigatória a apresentação de:
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro do estado de Alagoas, ou
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro da Região I do Plano Geral de Outorgas da ANATEL, ou
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
em nível nacional.
O Backbone Secundário especificado neste Termo de Referência deverá substituir o
backbone atual de ligação entre os Cartórios Eleitorais e o Prédio Sede do TRE/AL,
implementado por meio do Contrato TRE/AL nº 51/2009 e substituído oportunamente pelo
Contrato TRE/AL nº 40/2014. À medida que os enlaces forem ativados no Backbone
Secundário especificado neste Termo de Referência, os enlaces integrantes do Contrato
TRE/AL nº 40/2014 serão desativados, garantindo o funcionamento contínuo das conexões
entre os Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e o Prédio Sede do TRE/AL.
2 .REQUISITOS GERAIS OBRIGATÓRIOS DO BACKBONE SECUNDÁRIO DE COMUNICAÇÃO DE
DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL DE ALAGOAS
O Backbone Secundário de comunicação de dados da Justiça Eleitoral de Alagoas é
formado por enlaces de comunicação entre Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e o
Prédio Sede do TRE/AL.
Os requisitos gerais aqui apresentados devem ser observados para o Backbone
Secundário, e que devem ser atendidos obrigatoriamente por todas as licitantes nas
propostas a serem apresentadas;
Permitir a comunicação entre Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e prédio Sede do
TRE/AL fornecendo os seguintes tipos de conexão em cada Cartório Eleitoral:
Conexão dedicada: modalidade de conexão que fica ativa 24 horas/dia, 7 dias/semana,
garantindo que o Cartório Eleitoral fique conectado com o TRE/AL todo o tempo, ou seja,
não há procedimento de desconexão;
Fornecer para o prédio sede do TRE/AL, no mínimo, um enlace para
recebimento/transmissão dos dados de/para os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos,
denominado “Concentrador”. Por meio do qual deverão ser encaminhados os dados
de/para as conexões dedicadas dos Cartórios Eleitorais e escritórios remotos;
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Fornecer os meios de comunicação necessários para implementar a conexão entre os
Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e o TRE/AL, conforme especificado neste Termo de
Referência;
Executar todos os serviços de instalação, comissionamento, integração, testes de
funcionamento e operação de todos os enlaces em atendimento ao especificado neste
Termo de Referência. O horário para execução destes serviços deve ser acordado entre o
contratante e a licitante contratada;
A passagem de fiação interna (ligação entre o quadro de “distribuição geral” – DG e a sala
que acomoda os equipamentos) no caso do TRE é de responsabilidade da respectiva
licitante contratada, que deve utilizar a infraestrutura de cabeamento disponível no Prédio
Sede do TRE/AL (calhas, dutos, eletrocalhas);
A passagem de fiação interna nos Cartórios Eleitorais, sempre que necessário, é de
responsabilidade da contratada;
Executar todos os serviços de operação dos enlaces fornecidos em atendimento ao
especificado neste Termo de Referência;
Fornecer para todos os enlaces de comunicação os insumos necessários para seu
funcionamento correto, conforme especificação detalhada de cada enlace;
Executar os serviços de manutenção de todos os enlaces fornecidos de acordo com o
especificado neste Termo de Referência;
Executar os serviços de manutenção de todos os produtos fornecidos para o correto
funcionamento dos enlaces, de acordo com o especificado neste Termo de Referência;
Atender a todos os requisitos de fornecimento de serviços especificados considerando que
o Backbone Secundário de comunicação de dados da Justiça Eleitoral em Alagoas vai ser
implantado:
Nos Cartórios Eleitorais e escritórios remotos, com abrangência em todos municípios do
estado de Alagoas;
No prédio sede do TRE/AL.
3 .REQUISITOS OPERACIONAIS DO BACKBONE SECUNDÁRIO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
DA JUSTIÇA ELEITORAL EM ALAGOAS
O Backbone Secundário de comunicação de dados da Justiça Eleitoral em Alagoas deve
atender aos seguintes requisitos de operação inicial:
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Implementação do Backbone Secundário considerando os perfis de Concentrador e
conexões dedicadas dos Cartórios Eleitorais e escritórios remotos, conforme planilhas
constantes deste Termo de Referência;
Implementação das conexões dedicadas entre Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e o
TRE/AL inicialmente nas seguintes condições:
Possibilidade de transportar, diferenciar e marcar as seguintes classes de serviço:
Tempo real – videoconferência;
Tempo real – voz sobre IP, dados de aplicações prioritárias e dados não prioritários
(implementação de CoS – Class of Service e Qos – Quality of Service);
Entrega dos enlaces que compõem as conexões dedicadas devidamente interconectados
e interoperando com a rede local do TRE/AL;
Permitir chamadas originadas de linhas telefônicas convencionais ou celulares, de acordo
com a determinação do TRE/AL (o uso de chamadas via celular pode ser autorizado ou não
em determinados períodos);
Funcionamento de todos os equipamentos e acessórios instalados nos Cartórios Eleitorais,
escritórios remotos e no Prédio Sede do TRE/AL sem a necessidade de operadores locais;
Garantia de que o circuito Concentrador tenham SLA (Service Level Agreement) ou NMS
(Nível Mínimo de Serviço) estabelecido de 99,4% de disponibilidade mínima, a ser medida
mensalmente. Todos os produtos e serviços fornecidos para implementação deste circuito
devem ter qualidade e disponibilidade que não comprometam este índice;
Garantia de que todos os canais de comunicação do tipo conexão dedicada nos Cartórios
Eleitorais tenham SLA (Service Level Agreement) ou NMS (Nível Mínimo de Serviço)
estabelecido de 99,1% de disponibilidade mínima, a ser medida mensalmente. Todos os
produtos e serviços fornecidos para implementação das “conexões dedicadas” nos
Cartórios Eleitorais devem ter qualidade e disponibilidade que não comprometam este
índice.
Todos os endereços de instalação listados no "Anexo I-B" deverão ter total viabilidade
técnica, para as respectivas velocidades especificadas;
Em caso de mudança de endereço de qualquer dos sites integrantes do Backbone
Secundário (Cartórios Eleitorais ou Prédio Sede do TRE/AL), um novo enlace será solicitado
para o novo endereço. Os enlaces instalados nos locais atuais serão desativados assim
que o(s) enlace(s) for(em) instalado no novo local (instalação de novo circuito com efeito
de alteração de endereço).
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4 .ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E PRODUTOS DE RESPONSABILIDADE DA LICITANTE
CONTRATADA
Os serviços e produtos especificados têm por objetivo constituir a rede de comunicação de
dados entre Cartórios Eleitorais e o Prédio Sede do TRE/AL, denominada Backbone
Secundário, conforme a topologia mostrada na Figura 1.
Figura 1: Topologia do Backbone Secundário

Meios de comunicação (Enlaces de Comunicação)
Características da nuvem WAN que compõe o Backbone Secundário
Entende-se por nuvem WAN que compõe o “Backbone Secundário” o meio compreendido
desde o POP (Point of Presence) de entrada/saída dos dados até o POP de saída/entrada
dos dados, aos quais estão conectados os Roteadores CPE (Customer Premisse
Equipment) colocados à disposição nos sites da Justiça Eleitoral em Alagoas (TRE e
Cartórios Eleitorais), conforme ilustra a Figura 2.
Figura 2: Nuvem WAN que compõe o Backbone Secundário
A comutação de dados na nuvem WAN que compõe o Backbone Secundário deve atender
aos seguintes requisitos obrigatoriamente:
Garantir o roteamento das conexões dedicadas dos Cartórios Eleitorais para a
Concentrador utilizando protocolo MPLS – Multiprotocol Label Switching;
Operar em conformidade com, no mínimo, as seguintes RFCs:
RFC 2474: “Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the IPv4 and IPv6
Headers”;
RFC 2475: “An Architecture for Differentiated Services”;
RFC 2597: “Assured Forwarding PHB Group”;
RFC 2598: “An Expedited Forwarding PHB”;
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RFC 2983: “Differentiated Services and Tunnels”;
RFC 3031: “Multiprotocol Label Switching Architecture”;
RFC 3032: “MPLS Label Stack Encoding”;
RFC 3270: “Multi-Protocol Label Switching (MPLS) Support of Differentiated Services”;
Possuir dimensionamento correto para garantir a transmissão de dados de acordo com as
velocidades definidas nas conexões dedicadas e Concentrador, solicitadas.
Características do Acesso Concentrador (Prédio Sede do TRE/AL)
O Concentrador é constituído pelo(s) enlace(s) de comunicação instalado(s) no TRE/AL,
para recebimento/transmissão de dados de/para os Cartórios Eleitorais, e sua implantação
deve atender as seguintes exigências:
Utilizar no mínimo 1 (um) Circuito Concentrador (enlace para acesso a nuvem WAN que
compõe o Backbone Secundário, utilizado para comunicação com os Cartórios Eleitorais);
O uso de “trunking”, ou seja, o uso de mais de um enlace para compor a conexão é
permitido. As condições de “trunking” estão descritas na Tabela 1 – Perfis do(s) Circuito(s)
Concentrador(e)s;
Ao utilizar o recurso de “trunking” a licitante contratada deve observar que o Circuito
Concentrador estará ativo corretamente caso todos os enlaces que compõem o “trunking”
estejam funcionando corretamente, ou seja, a falha em um dos enlaces que compõe o
“trunking” significa que o Concentrador não estará ativo corretamente, implicando em
abertura de chamado de manutenção e contagem de tempo para SLA;
Permitir no enlace Concentrador a classificação e marcação de diferentes níveis de tráfego
(CoS e QoS), sendo implementadas as seguintes classes de serviço:
Tempo Real Voz: aplicações sensíveis ao retardo (delay) e variações de retardo da rede
(jitter), que exigem priorização de pacotes e reserva de banda;
Tempo Real Vídeo: aplicações sensíveis ao retardo (delay) e variações de retardo da rede
(jitter), que exigem priorização de pacotes e reserva de banda;
Dados Prioritários: aplicações interativas para o negócio, que exigem entrega garantida e
tratamento prioritário. Aplicações de gerência estão alocadas nesta classe;
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Dados Não Prioritários: aplicações com mensagens de tamanho muito variado e não
imprescindíveis para o atendimento imediato aos clientes. Embora possam representar
conteúdo muito importante e relacionado com o negócio, essas aplicações podem esperar
por disponibilidade de recursos na rede, em horários com menor volume de transações de
negócio, para serem efetuadas;
Efetuar a classificação do tráfego de acordo com as determinações da equipe técnica
designada pelo TRE/AL;
A classificação na configuração inicial deverá ser entregue para a licitante contratada no
prazo definido no Cronograma de Eventos, constante deste Termo de Referência;
A classificação pode ser alterada, com aviso prévio da equipe técnica do TRE/AL, sendo
que o pedido deve ser gerado com pelo menos 15 dias de antecedência da data solicitada
para implementação;
Fornecer o circuito Concentrador por meio de enlaces logicamente independentes e
isolados do ambiente público da Internet. Esta garantia deve ser implementada fim-a-fim
na conexão com os Cartórios Eleitorais;
A equipe técnica do TRE/AL deverá definir o “range” de endereçamento IP LAN a ser
utilizado no ambiente de rede local do TRE (ver Figura 3). O endereçamento IP LAN a ser
utilizado é privado (10.17.X.X). O detalhamento destes endereçamentos será
encaminhado para a licitante contratada dentro do prazo estabelecido no Cronograma de
Eventos, constante deste Termo de Referência;
O endereçamento IP WAN a ser utilizado pela(s) licitante(s) contratada(s) no
Concentrador (ver Figura 3) deve ser restrito da respectiva operadora, ou seja, IP não
divulgado e nem utilizado pelo público Internet. Entende-se por endereçamento IP WAN os
endereços IP da conexão entre o POP da contratada e o Roteador CPE instalado no TRE;
Figura 3: Localização dos IP LAN e IP WAN para Concentrador
Não possuir nenhum tipo de restrição de uso, operando 24 horas por dia, 7 dias por
semana, sem limite de quantidade de dados trafegados, nem restrição de tipo de dados
trafegados, porta lógica ou serviço, devendo ser considerada a banda disponível em cada
acesso;
Permitir que o TRE/AL se comunique com os respectivos Cartórios Eleitorais e escritórios
remotos com a velocidade definida no enlace (ou conjunto de enlaces em caso de
“trunking” no Concentrador), independentemente do volume de tráfego no Backbone
Secundário;
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Fornecer o Concentrador obrigatoriamente terrestre, exclusivamente implementadas por
meio de fibra óptica;
Não há restrição quanto ao protocolo de comunicação utilizado na “última milha”, desde
que garantidas todas as funcionalidades exigidas para o Concentrador. Excetua-se o uso
de tecnologias baseadas em Wi-Fi 802.11a/b/g/n e variantes, ou ainda utilização de
frequência de uso público sem licenciamento prévio (900MHz, 2.4GHz, 5.8GHz, etc.), que
não será permitido;
Insumos para o Circuito Concentrador
Os seguintes insumos, de propriedade da licitante contratada, devem ser fornecidos em
comodato para permitir o funcionamento do Concentrador:
Cabos e adaptadores:
Cabo de conexão do Roteador CPE com modem ou outro equipamento utilizado para
acesso ao Backbone Secundário;
Cabos de energia elétrica para todos os equipamentos fornecidos;
Adaptadores ópticos para conexões implementadas por meio de fibra óptica;
Modem: deve ser fornecido modem ou outro equipamento para permitir a conexão do
Roteador CPE ao ambiente WAN (Backbone Secundário). Este equipamento deve operar
em 110/220V;
Roteadores CPE (Customer Premise Equipment) ou equipamento equivalente: fornecer
Roteador CPE para realizar a interface entre o ambiente de rede local (LAN) dos TRE e o
Backbone Secundário, atendendo no mínimo as seguintes exigências:
Serem dimensionados para que tenham capacidade de encaminhamento de pacotes IP,
em pacotes por segundo, compatíveis com as velocidades dos enlaces conectados,
limitado o uso de memória a 70% do total disponível quando da carga máxima da CPU;
Caso seja identificado, durante a execução do contrato, um roteador com uso máximo de
CPU e memória acima dos limites estabelecidos, o mesmo deverá ser substituído ou
atualizado, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados;
Possuírem todas as facilidades de gerenciamento que permitam o fornecimento adequado
de todos os serviços especificados, destacando:
Gerenciamento SNMP compatível com as versões v2c e v3;
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Protocolo SNMP habilitado, com acesso de leitura por parte do TRE;
Configuração de “traps” por parte da licitante contratada, a pedido do TRE, para
monitoração de eventos específicos. Caso necessária, esta configuração será solicitada
com pelo menos 15 dias de antecedência da data real de monitoração;
Suporte a MIB-II e RMON;
Suporte a classificação de tráfego;
Suporte a tunelamento VPN com IPSec com no mínimo os algoritmos de 168-bit 3DES,
128-bit AES e 256-bit AES para conexões VPN com IPSEC. Deve possuir hardware dedicado
para aceleração de criptografia (devem ser suportados pelo menos os algoritmos 3DES e
AES em hardware);
Permitirem acesso à leitura de configuração por parte do TRE, através de “usuário” e
“senha” específicos;
As senhas fornecidas para o TRE/AL não devem possibilitar o acesso a qualquer
informação confidencial sobre o backbone da licitante contratada, e não devem
possibilitar qualquer ação ou leitura que prejudique a segurança do Backbone Secundário;
Serem mantidos com a hora ajustada com o ON (Observatório Nacional), e sincronizados
através do protocolo NTP (Network Time Protocol) – RFC 1305 ou protocolo SNTP (Simple
Network Time Protocol) versão 4 – RFC2030;
Interfaces:
LAN: Mínimo de 01 (uma) interface 100/1000BaseT para interconexão com o ambiente de
rede local do TRE;
WAN: Número suficiente de interfaces para conexão com os enlaces WAN fornecidos;
Operar em 110/220V;
Ter servidor de NTP habilitado, de forma a ser utilizável por equipamentos de endereço IP
interno do TRE/Cartórios Eleitorais, sincronizado com a hora oficial do Brasil, respeitado o
horário regional para momentos como os de horário de verão.
Rack: Os equipamentos deverão ser instalados em rack padrão de 19” de propriedade do
TRE/AL.
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Ao término do contrato, os insumos fornecidos em comodato deverão ser entregues à
licitante contratada no estado em que estiverem, ressalvando-se o disposto no item 4.5.1
letra “e”.
Perfis de Circuito Concentrador
A Tabela 1 mostra os perfis que devem ser considerados para o Concentrador:
Tabela 1: Perfis da conexão TRE
PERFIL

Velocidade efetiva

1

50 Mbps

2

75 Mbps

3

100 Mbps

4

120 Mbps

5

150 Mbps

6

200 Mbps

Acordo de Nível de Serviço (Service Level Agreement – SLA) para o Concentrador
O Concentrador do Backbone Secundário deve ter SLA (Service Level Agreement) ou NMS
(Nível Mínimo de Serviço) estabelecido de 99,44% de disponibilidade mínima, a ser
medida mensalmente. Todos os produtos e serviços fornecidos para o Concentrador deve
ter qualidade e disponibilidade que não comprometam este índice;
Dimensionamento do Concentrador
Dimensionar o Concentrador considerando a velocidade total igual a no mínimo 75% do
somatório das velocidades das conexões dos Cartórios Eleitorais de Alagoas ou o mínimo
de velocidade de Perfil.
Características das Conexões Dedicadas nos Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos
São consideradas conexões dedicadas aquelas em que o canal de comunicação entre o
Cartório Eleitoral/Escritórios Remotos e seu respectivo TRE fica disponível 24 horas/dia,
sem necessidade de procedimentos de conexão e desconexão a cada acesso do Cartório
Eleitoral/Escritório Remoto ao TRE.
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As seguintes especificações e necessidades devem ser observadas obrigatoriamente para
todas as conexões dedicadas:
Utilizar em cada Cartório Eleitoral/Escritório Remoto no mínimo 01 (uma) conexão
dedicada (enlace para acesso ao Backbone Secundário, utilizado para comunicação com o
TRE);
Fornecer as conexões dedicadas por meio de enlaces logicamente independentes e
isolados do ambiente público da Internet. Esta garantia deve ser implementada fim-a-fim
na conexão com o TRE;
A equipe técnica do TRE/AL deverá definir o “range” de endereçamento IP LAN a ser
utilizado no ambiente de rede local de cada Cartório Eleitoral (ver Figura 3). O
endereçamento IP LAN a ser utilizado é privado (172.30.X.0/24; com IP de LAN do
roteador: 172.30.XX.254). O detalhamento destes endereçamentos será encaminhado
para a licitante contratada dentro do prazo estabelecido no Cronograma de Eventos
constante deste Termo de Referência;
O endereçamento IP WAN a ser utilizado pela(s) licitante(s) contratada(s) nas “conexões
dedicadas” (ver Figura 3) deve ser restrito da respectiva operadora, ou seja, IP não
divulgado e nem acessível pela Internet. Entende-se por endereçamento IP WAN os
endereços IP da conexão entre o POP da Licitante contratada e o Roteador CPE instalado
no Cartório Eleitoral;
Figura 3: Localização dos IP LAN e IP WAN para conexões dedicadas
Garantir que todas as conexões dedicadas sejam multiplexadas na nuvem WAN do
Backbone Secundário e roteadas para o Concentrador. Esta multiplexação deve ser
garantida mesmo nos casos em que as conexões dedicadas sejam implementadas com
diferentes tecnologias;
No caso de uso de “trunking” para compor o enlace Concentrador, balancear o tráfego
gerado pelas conexões dedicadas dividindo este tráfego pelos enlaces que compõe a
Concentrador;
Fornecer comunicação via conexão dedicada entre os Cartórios Eleitorais/Escritórios
Remotos somente por meio de roteamento feito pelo TRE/AL (o TRE/AL é o centro do
Backbone Secundário);
O “default gateway” dos roteadores dos Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos deve ser
o Roteador CPE do Prédio Sede do TRE/AL;
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Não possuir nenhum tipo de restrição de uso, operando 24 horas por dia, 7 dias por
semana, sem limite de quantidade de dados trafegados, nem restrição de tipo de dados
trafegados, porta lógica ou serviço;
Permitir que os Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos se comuniquem com o Prédio Sede
do TRE/AL com a velocidade definida na conexão dedicada que chega ao respectivo
Cartório Eleitoral/Escritório Remoto, independentemente do volume de tráfego na nuvem
WAN que compõe o Backbone Secundário (100% de banda disponível na conexão
dedicada);
Fornecer as conexões dedicadas obrigatoriamente terrestres, implementadas por meio de
pares metálicos, fibra óptica ou rádio digital com frequência de uso restrito e licenciada
junto à Anatel;
são permitidos acessos de “última milha” implementados por meio de satélite;
Não há restrição quanto ao protocolo de comunicação utilizado na “última milha”, desde
que garantidas todas as funcionalidades exigidas para a conexão dedicada. Excetua-se,
para o caso de comunicação sem fio, o uso de equipamentos baseados em tecnologia WiFi 802.11a/b/g/n e variantes, bem como a utilização de frequência “aberta”, que não
necessite de licenciamento/registro junto à Anatel (Por exemplo, 900MHz, 2.4GHz, e
5.8GHz).
Insumos para conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos
Os seguintes insumos, de propriedade da licitante contratada, devem ser fornecidos em
comodato
para
o
funcionamento
das
conexões
dedicadas
nos
Cartórios
Eleitorais/Escritórios Remotos:
Cabos e adaptadores:
Cabo de conexão do Roteador CPE, ou equipamento equivalente, do Cartório Eleitoral com
modem ou outro equipamento utilizado para acesso ao Backbone Secundário;
Cabos de energia elétrica para todos os equipamentos fornecidos;
Adaptadores ópticos para conexões implementadas por meio de fibra óptica;
Modem para acesso WAN: Deve ser fornecido modem (convencional, óptico, rádio digital,
etc) ou outro equipamento para permitir a conexão do Roteador CPE do Cartório Eleitoral
ao ambiente WAN (Backbone Secundário), sem que isso implique acréscimo nos preços
contratados. Este equipamento deve operar em 110/220V;
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Roteadores CPE (Customer Premise Equipment): Fornecer Roteador CPE para realizar a
interface entre o ambiente de rede local (LAN) de cada Cartório Eleitoral e o Backbone
Secundário, atendendo no mínimo as seguintes exigências:
Ser dimensionado para que tenha capacidade de encaminhamento de pacotes IP, em
pacotes por segundo, compatíveis com as velocidades dos enlaces conectados, limitado o
uso de memória a 70% do total disponível quando da carga máxima da CPU;
Caso seja identificado, durante a execução do contrato, um roteador com uso máximo de
CPU e memória acima dos limites estabelecidos, o mesmo deverá ser substituído ou
atualizado, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados;
Possuir todas as facilidades de gerenciamento e segurança que permitam o fornecimento
adequado de todos os serviços especificados, destacando:
Gerenciamento SNMP compatível com as versões v2c e v3;
Protocolo SNMP habilitado, com acesso de leitura por parte do TRE;
Permissão para a configuração de “traps” por parte da licitante contratada, a pedido do
TRE, para monitoração de eventos específicos. Caso necessária, esta configuração será
solicitada com pelo menos 15 dias de antecedência da data real de monitoração;
Suporte a MIB-II e RMON;
Suporte a classificação de tráfego;
Suporte a tunelamento VPN com IPSec com no mínimo os algoritmos de 168-bit 3DES,
128-bit AES e 256-bit AES para conexões VPN com IPSEC. Deve possuir hardware dedicado
para aceleração de criptografia (devem ser suportados pelo menos os algoritmos 3DES e
AES em hardware);
Permitir acesso à leitura de configuração pelo TRE/AL, através de “usuário” e “senha”
específicos;
As senhas fornecidas para o TRE/AL não devem possibilitar o acesso a qualquer
informação confidencial sobre o backbone da licitante contratada, e não devem
possibilitar qualquer ação ou leitura que prejudique a segurança do Backbone Secundário;
Ser mantido com a hora ajustada com o ON (Observatório Nacional), e sincronizados
através do protocolo NTP (Network Time Protocol) – RFC 1305 ou protocolo SNTP (Simple
Network Time Protocol) versão 4 – RFC2030;
Interfaces:
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LAN: Mínimo de 01 (uma) interface FastEthernet ou superior, para interconexão com o
ambiente de rede local do respectivo Cartório Eleitoral;
WAN: Mínimo de 01 (uma) interface para conexão com o enlace WAN fornecido (acesso ao
Backbone Secundário).
Operar em 110/220V;
Ter servidor de NTP habilitado, de forma a ser utilizável por equipamentos de endereço IP
interno do TRE/Cartórios Eleitorais, sincronizado com a hora oficial do Brasil, respeitado o
horário regional para momentos como os de horário de verão.

Ao término do contrato os insumos fornecidos em comodato deverão ser entregues à
licitante contratada no estado em que estiverem, ressalvando-se o disposto no item 4.5.1
letra “e”.
Perfis das conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais e Escritórios Remotos
A Tabela a seguir mostra os perfis que devem ser considerados para as conexões
dedicadas:
Tabela 2: Perfis das conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais e Escritórios Remotos
PERFIL Local de instalação

Velocidadeefetiva “Trunking”

1

Todo o estado

2 Mbps

não permitido

2

Todo o estado

4 Mbps

2 x 2 Mbps

3

Somente
Arapiraca

Capital

e

6 Mbps

3 x 2 Mbps

4

Somente
Arapiraca

Capital

e

8 Mbps

4 x 2 Mbps

5

Somente
Arapiraca

Capital

e

não permitido
10 Mbps
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PERFIL Local de instalação

Velocidadeefetiva “Trunking”

6

20 Mbps

não permitido
Somente Capital

(obrigatório uso de fibra óptica ou
rádio digital)

Os perfis de 1 a 3 poderão ser instalados em qualquer Cartório Eleitoral do estado de
Alagoas, enquanto os perfis de 4 e 5 estarão disponíveis apenas para a capital do estado –
Maceió e a cidade de Arapiraca. O perfil 6 somente estará disponível para a capital.
Acordo de Nível de Serviço (Service Level Agreement – SLA) para Conexões Dedicadas nos
Cartórios Eleitorais
SLA (Service Level Agreement) ou NMS (Nível Mínimo de Serviço) estabelecido de 99,1%
de disponibilidade mensal mínima por acesso, a ser medida mensalmente. Todos os
produtos e serviços fornecidos para implementação das conexões dedicadas devem ter
qualidade e disponibilidade que não comprometam este índice.
Serviço de implantação/instalação do Backbone Secundário
Passagem de cabeamento interno para o Enlace Concentrador
Os seguintes serviços são necessários na passagem de cabeamento interno para o
“Concentrador”:
Providenciar a passagem dos cabos do Concentrador até o ambiente computacional
central (Sala de Servidores), utilizando para isto a infraestrutura de calhas, eletrocalhas e
dutos disponíveis;
Deverá ser realizada a vistoria obrigatória do local de instalação do circuito Concentrador;
Fornecer todos os cabos e conectores necessários para ligar o cabeamento do ambiente
externo até o ambiente computacional (definido para chegada do enlace);
Conectar os equipamentos fornecidos pela licitante contratada à rede de energia elétrica
disponibilizada. As tomadas são fornecidas pelo TRE/AL;
Planejar o horário de trabalho de instalação do Concentrador conjuntamente com a equipe
técnica do TRE/AL, de maneira a interferir o mínimo possível nos trabalhos normais;
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Guardar as ferramentas e equipamentos auxiliares de instalação de responsabilidade da
licitante contratada nas interrupções de serviço;
Recompor obras civis e pintura eventualmente afetadas quando da passagem dos cabos,
mantendo o padrão local, excetuando-se os casos em que estas ocorrências sejam
consequência de adaptações necessárias para passagem dos cabos, adaptações estas
decididas em comum acordo entre licitante contratada e contratante.

Comissionamento, integração e testes de aceitação do “Concentrador” e “conexões
dedicadas” do Backbone Secundário
Os seguintes serviços relacionados com o comissionamento, integração e testes para
aceitação do Concentrador e conexões dedicadas do Backbone Secundário são solicitados:
Realizar o comissionamento (ativação junto à plataforma de comunicação da licitante
contratada) de cada conexão, integrando cada uma ao Backbone Secundário;
Realizar testes de funcionamento do Concentrador e das conexões dedicadas do
Backbone Secundário, de acordo com o Plano de Testes de Aceitação fornecido pela
licitante contratada;
Garantir o funcionamento integrado de todos os produtos e serviços fornecidos (Cartórios
Eleitorais e TRE);
Realizar os Testes de Aceitação de acordo com o Plano de Testes de Aceitação, sempre
acompanhados pelos responsáveis técnicos do TRE/AL, e emitir os relatórios de testes em
duas vias, devidamente assinados pelos executores e pelo responsável em cada local (TRE
ou Cartório Eleitoral).
Uma cópia deve ser entregue para o responsável pelo Backbone Secundário no TRE, e
outra cópia deve ficar com a licitante contratada.
Alteração de PERFIL do concentrador e conexões dedicadas
Os seguintes serviços relacionados com alteração de PERFIL (alteração de velocidade) do
Concentrador e conexões dedicadas são solicitados:
Realizar alteração de PERFIL do Concentrador e conexão dedicada em atendimento a
solicitação efetivada pela Justiça Eleitoral;
Entende-se por “alteração de PERFIL” a mudança de velocidade do respectivo enlace, sem
alteração de endereço ou local de instalação;
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Efetuar as alterações necessárias para que a Concentrador e conexões dedicadas operem
no novo PERFIL solicitado;
Realizar testes de funcionamento de cada conexão após a alteração de PERFIL de acordo
com o Plano de Testes de Aceitação fornecido pela licitante contratada;
Realizar os Testes de Aceitação após a alteração do PERFIL, de acordo com o Plano de
Testes de Aceitação, sempre acompanhados pelos responsáveis técnicos do TRE/AL, e
emitir os relatórios de testes em duas vias, devidamente assinados pelos executores e
pelo responsável em cada local (TRE ou Cartório Eleitoral).
Uma cópia deve ser entregue para o responsável pelo Backbone Secundário no TRE/AL, e
outra cópia deve ficar com a licitante contratada.
Prazos
Prazo para implantação do Backbone Secundário
A implantação do Backbone Secundário é composta por uma série de atividades, a saber:
Entrega de documentos solicitados (Declaração sobre backbone da licitante contratada,
Plano de Gerenciamento do Contrato, plano Detalhado de Implantação do Backbone
Secundário, Planos de Testes de Aceitação);
Instalação do Concentrador, conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais e infraestrutura
para suportar as conexões;
Instalação do SGRS;
Testes de aceitação das conexões fornecidas e do SGRS;
Aceitação Global do Backbone Secundário;
Realização do Período de Funcionamento Experimental – PFE;
Aceitação Final de todo o Backbone Secundário.
O Cronograma de Eventos descrito neste Termo de Referência indica todos os prazos para
estas atividades, e relaciona a execução de cada etapa aos pagamentos.
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Prazos para serviços de instalação/alteração de velocidade de enlaces no decorrer do
contrato
Os seguintes prazos devem ser observados nos serviços de alteração de perfil de
conexões e instalação de novas conexões:
Prazo para Alteração de Perfil ou de endereço de Conexões:
Concentrador:
Data

Evento

DiaX

Solicitação formal de alteração de perfil/endereço do
Concentrador encaminhada pela Justiça Eleitoral para a
licitante contratada

X +30dias

Alteração do perfil/endereço efetivada (incluindo testes de
aceitação)

Obs.: no caso de mudança de endereço a conexão anterior deve ser desativada, tal logo o
novo endereço passe a estar operacional, não cabendo cobrança em duplicidade e sendo
de inteira responsabilidade da contratada proceder a desativação no endereço anterior.
Conexões Dedicadas:
Data

Evento

DiaY

Solicitação formal de alteração de perfil/endereço da conexão
dedicada encaminhada pela Justiça Eleitoral para a licitante
contratada

Y +30dias

Alteração do perfil/endereço efetivada (incluindo testes de
aceitação)

Obs.: no caso de mudança de endereço a conexão anterior deve ser desativada, tal logo o
novo endereço passe a estar operacional, não cabendo cobrança em duplicidade e sendo
de inteira responsabilidade da contratada proceder a desativação no endereço anterior.
Prazo para Instalação de Conexões:
Concentrador:
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Data

Evento

Dia Z

Solicitação
formal
encaminhada pela
contratada

Z + 30dias

Conclusão da instalação do
(incluindo testes de aceitação)

de
instalação
Justiça Eleitoral

de
Concentrador
para a licitante

Concentrador

efetivada

Conexões Dedicadas:
Data

Evento

DiaW

Solicitação
Formal
de
instalação
de conexão dedicada encaminhada pela Justiça Eleitoral para
a Licitante contratada

W +10dias

Informação da Licitante contratada sobre a viabilidade da
instalação, ou necessidade de “projeto especial”

Conclusão da instalação da conexão dedicada efetivada para
W +30dias os casos em que houve viabilidade técnica para execução do
serviço (incluindo testes de aceitação)
Conclusão da instalação da conexão dedicada efetivada para
W +60dias os casos em que houve necessidade de “projeto especial”
para execução do serviço (incluindo testes de aceitação)

Prazo de desinstalação de Conexões:
Concentrador:
Data

Evento

Dia K

Solicitação formal de desinstalação de Concentrador
encaminhada pela Justiça Eleitoral para a licitante contratada

K +05dias Desinstalação do Concentrador efetivada

Conexões Dedicadas:
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Data

Evento

Dia U

Solicitação formal de desinstalação de conexão dedicada
encaminhada pela Justiça Eleitoral para a licitante
contratada

U+ 02 dias Desinstalação da conexão dedicada efetivada

Serviço de Gerência de Rede e Serviços – SGRS para o Backbone Secundário
O Serviço de Gerência de Rede e Serviços – SGRS deve contemplar a gerência de rede e
serviços do Backbone Secundário. O SGRS deve atender, no mínimo, aos seguintes
requisitos:
Oferecer serviço de gerência de rede e serviços que contemplem as áreas funcionais:
Gerência de falhas;
Gerência de desempenho, com monitoração de desempenho, gerência de tráfego e
administração de tráfego;
Gerência de configuração, restrito ao ambiente fornecido pela licitante contratada;
Gerência de segurança, restrita ao ambiente fornecido pela licitante contratada;
Gerência de nível de serviço;
Permitir a visualização de informações “on-line” (em tempo real e de forma gráfica) da
rede (Backbone Secundário), possibilitando o acompanhamento e monitoração do estado
global do Backbone Secundário;
A licitante contratada será responsável por fornecer, dimensionar, instalar, configurar e
manter todos os equipamentos, sistemas e ferramentas necessárias para o provimento do
SGRS “on-line”;
A licitante contratada será responsável pela manutenção preventiva e corretiva, a
execução de testes, a atualização e o suporte técnico da infraestrutura de gerenciamento,
sem que isso implique acréscimos nos preços contratados;
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O TRE-AL será responsável pelos equipamentos e conexões à Internet que possibilitem
acesso ao SGRS fornecido;
Prover recursos para abertura, acompanhamento e encerramento de chamados técnicos;
Geração e emissão de relatórios gerenciais, programados para serem gerados
automaticamente ou sob demanda pelo contratante, que permitam o acompanhamento
da qualidade dos serviços, dos níveis de serviço contratados (SLA) e a validação das
faturas;
Abranger todos os Roteadores CPE (Prédio Sede do TRE/AL e Cartórios Eleitorais) e enlaces
fornecidos, independentemente da tecnologia adotada nestes itens;
Atuar de forma pró-ativa, antecipando-se aos problemas na rede e garantindo a qualidade
do serviço estabelecida no Acordo de Nível de Serviço (SLA), realizando abertura,
acompanhamento e fechamento de chamados técnicos (Trouble Tickets) relacionados com
indisponibilidade e desempenho nos serviços de rede, gerenciamento de rede e
segurança, operando em regime 24x7, todos os dias do ano;
Garantir que os dados do serviço de gerência de rede e serviços trafegarão pela classe de
dados prioritários;
Ser de propriedade e de responsabilidade da licitante contratada, podendo ser constituído
de um ou mais softwares, integrados ou não;
Ser escalável permitindo futuras ampliações nos elementos de rede a serem gerenciados;
Permitir a definição de perfis de usuários e a atribuição de regras de gerenciamento a
estes perfis e o uso de senhas para controle do acesso às informações;
As senhas fornecidas para a Justiça Eleitoral não devem possibilitar o acesso a qualquer
informação confidencial sobre o backbone da licitante contratada, e não devem
possibilitar qualquer ação ou leitura que prejudique a segurança do Backbone Secundário;
Permitir o acesso simultâneo de pelo menos 10 usuários do TRE/AL às suas
funcionalidades;
Prover a visualização das informações de gerenciamento através de um Portal de
Gerência acessado por meio de interface WEB;
O Portal de Gerência deverá ser acessado pelo TRE/AL por meio da Internet pública e
protocolo HTTPS com certificação digital (padrão X.509);
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O TRE/AL deve ter acesso somente às informações relativas às suas conexões;
O Portal de Gerência deve possuir uma interface única para acesso às suas
funcionalidades independentemente dos equipamentos ou tecnologias empregadas para a
prestação dos serviços;
Disponibilizar a funcionalidade para consulta da configuração do Roteador CPE do
Concentrador e dos Cartórios Eleitorais e emitir notificações quando houver modificações
de configuração dos roteadores;
Fornecer, através do Portal de Gerência, a visualização de informações on-line (em tempo
real e de forma gráfica) sobre o Backbone Secundário, apresentando no mínimo o
seguinte:
Topologia do Backbone Secundário, incluindo os Roteadores CPE e seus enlaces, com
visualização do estado operacional de todos os elementos da rede (enlaces e
equipamentos). O estado operacional dos elementos de rede deve ser atualizado
automaticamente, sempre que ocorrer qualquer alteração nestes elementos;
Alarmes e eventos ocorridos no Backbone Secundário, com informações de data e hora de
ocorrência e identificação dos recursos gerenciados;
Consumo de banda nos enlaces (entrada e saída) com valores instantâneos, médios e de
pico dos últimos 30 (trinta) dias, separados por semana e diferenciação de dias úteis e
horários comercial;
Ocupação de memória e CPU dos Roteadores CPE;
Estratificação de volume tráfego (entrada e saída) por classe de serviço para a
Concentrador ou conexão dedicada;
Retardo dos enlaces com valores instantâneos, médios e de pico dos últimos 30 (trinta)
dias;
Visualização da quantidade de chamados registrados, em aberto, fechados e encerrados,
dentro e fora do prazo contratual, por tipo de problema, permitindo acesso ao
detalhamento dos chamados;
Inventário dos equipamentos e enlaces da rede contando, com no mínimo as seguintes
informações:
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Enlace: código de identificação junto a operadora contratada, tecnologia e nível de
serviço;
Roteador CPE: fabricante e modelo, configuração lógica e configuração física (placas,
interfaces, memória, slots, dentre outros);
Endereçamento lógico: endereços IPs e máscaras de rede;
Prover o armazenamento de todos os dados coletados nos elementos gerenciados e
informações geradas para confecção dos relatórios durante um período de 12 (doze)
meses, relativos ao Serviço de Gerência de Rede e Serviços (SGRS), devendo ao final de
cada período de 12 (doze) meses disponibilizá-los ao Contratante, conjuntamente com o
modelo de dados, em meio de armazenagem a ser definido pelo Contratante;
A indisponibilidade dos dados de gerência (coleta não realizada, dados não acessíveis)
será contabilizada como indisponibilidade do SGRS, no período em que os dados não
forem coletados ou ficarem inacessíveis, caso isto implique em perda de dados de
gerenciamento;
Os dados e informações armazenados, conjuntamente com o modelo de dados, poderão
ser solicitados pelo Contratante, a qualquer tempo, devendo a licitante contratada colocálos à disposição no prazo máximo de 4 (quatro) dias úteis, em meio a ser definido pelo
Contratante e/ou na base de dados da solução de gerência (carga dos dados extraídos e
removidos);
O intervalo para coleta de dados no SGRS deve ser de no mínimo 5 (cinco) minutos, ou
valores maiores a critério do Contratante;
Registrar em seu LOG de históricos todos os acessos realizados, com autenticação de
usuário, data/hora, devendo permitir a recuperação do registro de histórico;
Realizar registro de todas as ocorrências de alarmes/eventos em LOG de históricos e/ou
base de dados contendo informações de data/hora de ocorrência, identificando os
recursos gerenciados;
Assegurar a continuidade da coleta dos dados de gerenciamento em casos de perda de
comunicação entre o SGRS e os elementos gerenciados, de maneira a garantir que não
exista perda de informação no gerenciamento de recursos.
Serviço de operação do Backbone Secundário
Período de Funcionamento Experimental – PFE
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O PFE – Período de Funcionamento Experimental é o período de 30 (trinta) dias em
funcionamento ininterrupto após a Aceitação Global.
Durante o PFE o Service Level Agreement – SLA é válido para os enlaces contratados.
A descontinuidade do PFE ocorrerá nas seguintes situações:
Caso ocorra interrupção dos serviços de comunicação do Concentrador, por um período de
tempo que extrapole o permitido no respectivo SLA contratado;
Caso ocorra interrupção dos serviços de comunicação de mais de 5% das conexões
dedicadas contratadas, por um período de tempo que extrapole o permitido no respectivo
SLA contratado
A consequência da descontinuidade do PFE será o reinício do período de 30 (trinta) dias do
PFE, contados a partir da recuperação de todas as anormalidades registradas e volta do
funcionamento normal de todos os serviços.
O reinício do PFE devido à recuperação de problemas registrados durante este período
será permitido até 03 (três) vezes, ou seja, o PFE poderá ser interrompido até 03 (três)
vezes. Ultrapassado este limite serão aplicadas as penalidades previstas neste Termo de
Referência e no Contrato.
Os intervalos para reinício do PFE (em caso de interrupção do período em andamento)
devem ser de no máximo 03 (três) dias, ou seja, a licitante contratada tem até 03 (três)
dias para solucionar os problemas para que seja reiniciado o PFE, e as seguintes regras
devem ser observadas:
Na 1ª interrupção do PFE (interrupção do PFE inicial):
Será considerada em uso a 1ª chance de reinício do PFE;
A partir do 4º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, passará a ser considerada em uso
a 2ª chance de reinício do PFE (restando então apenas a 3ª chance de reinício);
A partir do 7º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, passará a ser considerada em uso
a 3ª chance de reinício, não restando nenhuma chance de reinício do PFE;
A partir do 10º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, deverão ser aplicadas as
penalidades previstas pelo não cumprimento do PFE;
Na 2ª interrupção do PFE:
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Será considerada em uso a 2ª chance de reinício do PFE ou, será considerada em uso a 3ª
chance de reinício do PFE, caso a 2ª chance já tenha sido utilizada. Caso não esteja
disponível chance alguma serão aplicadas as penalidades previstas pelo não cumprimento
do PFE;
A partir do 4º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, será considerada em uso a 3ª
chance de reinício do PFE (caso esta chance ainda esteja disponível). Caso esta chance
não esteja disponível serão aplicadas as penalidades previstas pelo não cumprimento do
PFE;
A partir do 7º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, deverão ser aplicadas as
penalidades previstas pelo não cumprimento do PFE;
Na 3ª interrupção do PFE:
Será considerada em uso a 3ª chance de reinício do PFE, caso esta chance ainda esteja
disponível. Caso esta chance não esteja disponível serão aplicadas as penalidades
previstas pelo não cumprimento do PFE;
A partir do 4º dia serão aplicadas as penalidades previstas pelo não cumprimento do PFE.
Operação do Backbone Secundário durante o PFE – Período de Funcionamento
Experimental
Durante a vigência do PFE – Período de Funcionamento Experimental, que é o período de
30 (trinta) dias em funcionamento ininterrupto após a Aceitação Global, os seguintes
requisitos relacionados com o Serviço de Operação do Backbone Secundário são
solicitados:
Estabelecer, em conjunto com a equipe técnica do TRE-AL, um Plano de Operação,
Gerenciamento e Suporte do Backbone Secundário, observando as necessidades da
Justiça Eleitoral e as diretrizes de operação de redes da licitante contratada;
Permitir a presença de técnicos da Justiça Eleitoral no ambiente de gerenciamento da
licitante contratada, desde que agendada com antecedência mínima de 15 dias.
Operação do Backbone Secundário após o PFE – Período de Funcionamento Experimental
Após o PFE – Período de Funcionamento Experimental, os seguintes requisitos
relacionados com o Serviço de Operação do Backbone Secundário são solicitados:
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Disponibilizar, obrigatoriamente, 01 (um) técnico na sede do TRE/AL, no período de 03
(três) dias antes de uma eleição, referendo ou plebiscito até 01 (um) dia após esta eleição
(válido para qualquer eleição, referendo ou plebiscito, em qualquer turno), das 08:00hs às
18:30hs, com intervalo de almoço de 1:30hs;
Manter plantão especial no ambiente da licitante contratada, para suporte do Backbone
Secundário durante 24 horas/dia, 7 dias/semana, durante o período de 03 (três) dias antes
de uma eleição até 01 (um) dia após esta eleição (válido para qualquer eleição, em
qualquer turno). O atendimento feito a partir deste ambiente deve ser via telefone
“0800”;
Atender todas as determinações do Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte do
Backbone Secundário, definido durante o PFE;
Realizar trabalhos de configuração/reconfiguração dos equipamentos fornecidos pela
licitante contratada, de forma a atender ao Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte
do Backbone Secundário.
Deverá ser providenciada a substituição do(s) técnico(s) de suporte presentes em cada
TRE, conforme definido no subitem “a)”, se entendido que o profissional: não se adapta à
execução do serviço; ou não possua domínio dos equipamentos e softwares ofertados; ou
possua problemas de qualquer ordem que o impossibilite de executar suas atividades nos
horários estabelecidos.
Serviço de Manutenção do Backbone Secundário
Condições gerais para prestação do serviço de manutenção
As seguintes condições devem ser observadas na prestação do serviço de manutenção
dos enlaces, equipamentos e softwares fornecidos para o Backbone Secundário:
Os serviços de manutenção devem atender a todos os requisitos especificados no item
“Requisitos do serviço de manutenção” deste Termo de Referência;
Todos os serviços de manutenção dos enlaces fornecidos (Concentrador, conexões
dedicadas) devem ser efetuados desde o início até o final do contrato. São de inteira
responsabilidade da licitante contratada, e devem estar totalmente cobertos pelo
pagamento mensal relativo ao fornecimento de cada um destes enlaces, sem que isso
implique acréscimos nos preços contratados;
O serviço de manutenção dos enlaces fornecidos (Concentrador, conexões dedicadas)
deve garantir o funcionamento correto dos enlaces, e deve garantir a manutenção
adequada dos equipamentos empregados nestes enlaces e que são fornecidos pela
licitante contratada;
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Os serviços de manutenção devem cobrir todas as despesas relacionadas com a troca ou
reposição de peças, manutenção de softwares e reparos de instalações, incluindo as
despesas de deslocamento de técnicos, diárias, hospedagem e demais gastos
relacionados com a equipe técnica de manutenção;
Caberá a Justiça Eleitoral arcar com a responsabilidade por danos em insumos fornecidos
pela licitante contratada em virtude de vandalismo, ou acidentes causados por pessoas
que não sejam vinculadas à licitante contratada, devidamente comprovados mediante
documento específico.
Requisitos do serviço de manutenção
O serviço de manutenção deve ser prestado pela licitante contratada, que deve atender
obrigatoriamente as seguintes condições:
Efetuar manutenção preventiva em todos os enlaces e equipamentos, de forma a
identificar possíveis pontos de falha e garantir o perfeito funcionamento de todos estes
enlaces e equipamentos;
Efetuar manutenção corretiva assim que for detectado algum mau funcionamento de
enlaces e equipamentos, ou problemas em instalações feitas, de forma que voltem a
funcionar perfeitamente.
O serviço de manutenção corretiva deve incluir o reparo e a substituição de peças
defeituosas em equipamentos, e reparos nas instalações que apresentarem problemas;
Realizar o serviço de manutenção no local de instalação do equipamento sempre que
possível. Caso seja necessário remover o equipamento, a licitante contratada deve
providenciar a substituição do equipamento por outro idêntico em perfeito funcionamento,
para então retirar o equipamento com defeito e encaminhá-lo para a manutenção;
Permitir efetuar a “Abertura de Chamado de Manutenção” junto a “Central de
Atendimento” da licitante contratada por meio de um telefone “0800” para todo o estado;
A licitante contratada deve ser responsável por todos os técnicos que forem realizar
manutenção dos enlaces em qualquer um dos sites atendidos neste Termo de Referência;
Prazos:
Iniciar os procedimentos de manutenção de qualquer um dos enlaces fornecidos
(Concentrador, conexões dedicadas) em até 04 (quatro) horas após a notificação do
problema, feito por meio de abertura de chamado;
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Durante o procedimento de manutenção do Concentrador e/ou de uma conexão dedicada
será computado o PNF – Período de Não Funcionamento do Enlace;
O PNF será computado em minutos a partir da “abertura do chamado de manutenção”
feito pelo “0800” da licitante contratada;
O término do PNF será computado a partir do aceite da manutenção (fechamento do
chamado) feito por um técnico do local responsável pela abertura do chamado, sendo
necessária a identificação do técnico responsável pelo fechamento do chamado;
O somatório de PNF em minutos (“períodos de não funcionamento do enlace”) durante um
mês, que exceder o tempo de parada permitido neste mesmo período de acordo com o
SLA contratado, será tomado com base de desconto da parcela mensal de pagamento (do
Concentrador ou conexão dedicada que teve seu serviço interrompido) no mês
subseqüente (as regras aplicadas para este desconto estão contidas no item “Forma de
Pagamento” neste Termo de Referência). A consolidação dos “períodos de não
funcionamento do enlace” será feita pelo contratante com base nas informações obtidas
no SGRS e registros próprios de ocorrências;
Períodos normais de operação da rede: realizar e concluir a manutenção dos enlaces,
equipamentos e instalações fornecidos em até 24 (vinte e quatro) horas após a “abertura
do chamado de manutenção”, que deve ser feita via “0800” da licitante contratada;
Períodos de operação próximos a eleições: durante o período com inicio 15 (quinze) dias
antes da eleição e término 05 (cinco) dias após a eleição (válido para qualquer eleição, em
qualquer turno, que ocorra até o final do contrato), realizar e concluir a manutenção dos
enlaces, equipamentos e instalações do TRE/AL em até 08 (oito) horas após a “abertura
do chamado de manutenção”, que deve ser feita via “0800” da licitante contratada;
CONFIGURAÇÃO INICIAL ESTIMADA PARA O BACKBONE SECUNDÁRIO
A configuração inicial estimada do Backbone Secundário indica a configuração a ser
considerada para o início do contrato, objeto descrito neste Termo de Referência.
A configuração inicial estimada do Backbone Secundário está detalhada nas planilhas de
preços a serem preenchidas, constantes do item 6.2.2.2.2.1 - “Planilhas de Preço para
obtenção do VT_AL” deste Termo de Referência.
A configuração estimada detalhada nas planilhas de preços a serem preenchidas indica a
configuração estimada para os 12 (doze) meses iniciais de contrato do objeto descrito
neste Termo de Referência.
DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA PELA LICITANTE CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NO
PREGÃO
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A documentação a ser apresentada deve ser dividida em:
Documentação #1: Documentos de Habilitação;
Documentação #2: Proposta (Especificações Técnicas e Preços).
Documentação #1: Documentos de Habilitação
A seguinte documentação deve ser fornecida com os demais documentos exigidos para a
participação no certame licitatório:
Declaração de pessoa jurídica de direito público ou privado do país ou do exterior,
atendidas pela licitante, mencionando o bom funcionamento de sua WAN com transmissão
de dados com conexões dedicadas, e SGRS, utilizando técnicas e meios de transmissão
semelhantes às especificações deste Termo de Referência, com composição de pelo
menos 50 (cinquenta) conexões dedicadas entre “Escritórios Remotos” e seu respectivo
“Escritório Sede”.
As WANs consideradas nas declarações fornecidas devem ter sido implementadas nas
Regiões onde a licitante tenha Outorga da ANATEL correspondente ao ITEM 01 deste
Termo de Referência.
A declaração deve conter pelo menos as seguintes informações:
Nome da empresa ou instituição;
Nome e cargo de quem assinou;
Telefone para contato;
Descrição breve da rede;
Bom funcionamento da rede;
Data que entrou em funcionamento.
A licitante deve comprovar capacidade para execução dos serviços que abrangem as
atividades de suporte técnico, apresentando os seguintes documentos:
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No caso de licitantes concorrendo individualmente:
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro do estado de Alagoas, ou
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
em nível nacional ou regional, que contemple o estado de Alagoas.
No caso de licitantes concorrendo na forma de consórcio:
A empresa LÍDER do consórcio deve apresentar:
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro do estado de Alagoas, ou
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
em nível nacional ou regional, que contemple o estado de Alagoas.
As demais empresas integrantes do consórcio devem apresentar:
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro do estado de Alagoas, ou
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
em nível nacional ou regional, que contemple o estado de Alagoas.
Relação dos estabelecimentos (matriz e/ou filiais e/ou pontos de assistência) que a
licitante possui, cada qual apto a prestar os serviços de suporte aos enlaces de dados
solicitados neste Termo de Referência, devendo compreender, no mínimo, um escritório
no estado Alagoas;
Na relação dos estabelecimentos devem ser discriminados o nome, CNPJ, endereço,
telefone e responsável técnico.
Documentação #2: Proposta (Especificações Técnicas e Preços)
A Documentação #2 deverá conter obrigatoriamente o seguinte:
Especificações Técnicas, com:
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Descrição dos aspectos técnicos dos produtos e serviços oferecidos;
Planilhas Técnicas, com informações sobre as linhas de comunicação.
Preços, conforme solicitado neste anexo.
Obs.: a Documentação #2, apresentada com Especificações Técnicas que não atendam os
requisitos mínimos especificados neste Termo de Referência, implicará na desclassificação
da licitante.
Especificações Técnicas
As Especificações Técnicas devem ter descrição de todos os itens relacionados com o
atendimento aos requisitos deste Termo de Referência, mencionando detalhes técnicos.
Devem ser fornecidas obrigatoriamente as seguintes informações:
Informações precisas sobre cada um dos enlaces ofertados (nuvem WAN que compõe o
Backbone Secundário, Concentrador, conexões dedicadas), comprovando o atendimento a
todos os requisitos estabelecidos neste Termo de Referência;
Marca e modelo dos Roteadores CPE a serem fornecidos (TRE e Cartórios Eleitorais);
Declaração expressa dirigida ao TRE/AL, especificando que a licitante está obrigada a
atender a um determinado SLA (mínimo de 99,44% para a Concentrador e mínimo de
99,1% para as conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais).
No caso de consórcio, declaração expressa dirigida ao TRE/AL, especificando que cada
uma das empresas participantes do consórcio estão obrigadas a atender ao mesmo SLA
(mínimo de 99,44% para o Concentrador e mínimo de 99,1% para as conexões dedicadas
nos Cartórios Eleitorais).
Preços
A proposta deve conter os preços dos serviços e produtos solicitados neste Termo de
Referência, considerando o seguinte:
Os preços devem ser apresentados obrigatoriamente conforme as planilhas constantes do
item 6.2.2, sob pena de desclassificação da proposta. As planilhas indicam onde devem
ser preenchidos os preços solicitados;
Toda a avaliação a ser feita com relação a preços será efetuada considerando os preços
com impostos e todos os demais encargos que façam parte do serviço cotado.
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Descrição dos preços solicitados
Os seguintes preços são solicitados nas planilhas, sendo que em cada planilha é indicada
a necessidade do preenchimento do preço com todos os impostos:
INSTALAÇÃO:
Vinst_con_TRE: valor do serviço de instalação do Concentrador.
Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários;
Vinst_con_ded: valor do serviço de instalação de cada conexão dedicada de qualquer
PERFIL.
Este valor deve ser igual para todas as conexões dedicadas de qualquer PERFIL fornecidas
em Alagoas.
Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários para a instalação de
cada conexão dedicada;
Vtot_inst_AL: valor total dos serviços de instalação em Alagoas.
Vtot_inst_AL = (Vinst_con_TRE) +
(nº de conexões dedicadas x Vinst_con_ded)
OBS.: não há nenhum custo associado à instalação de conexões comutadas.
ALTERAÇÃO DE PERFIL DE CONEXÕES:
Valt_PERFIL_con_TRE: valor do serviço de alteração de PERFIL da Concentrador.
Este valor deve ser igual para todas as conexões TRE fornecidas em Alagoas.
Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários para a alteração de
PERFIL de cada Concentrador;
Valt_PERFIL_con_ded: valor do serviço de alteração de PERFIL de uma conexão dedicada.
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Este valor deve ser igual para todas as conexões dedicadas fornecidas em Alagoas.
Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários para a alteração de
PERFIL de cada conexão dedicada;
FORNECIMENTO DAS LINHAS:
Vmen_con_TRE_AL_perfil_X: valor mensal relativo ao serviço de fornecimento do
Concentrador Perfil X (1 a 6) em Alagoas;
Este valor deve ser igual para todas as conexões TRE Perfil X fornecidas em Alagoas;
Este valor deve cobrir o custo para manter a Concentrador Perfil X operacional, atendendo
a todas as características solicitadas;
Vmen_con_ded_AL_perfil_X: valor mensal relativo ao serviço de fornecimento de cada
conexão dedicada Perfil X (1 a 6);
Este valor deve ser igual para todas as conexões dedicadas fornecidas em Alagoas);
Este valor deve cobrir o custo para manter a conexão dedicada operacional, atendendo a
todas as características solicitadas;
Planilhas de Preços a serem apresentadas
Os itens seguintes apresentam as planilhas a serem preenchidas pelas licitantes
obrigatoriamente em atendimento ao ITEM 1.
Planilhas de Preço para obtenção do VT_AL
A planilha de preço a seguir deve ser preenchida para obter o Valor Total dos Serviços no
Backbone Secundário para Alagoas.
As informações a seguir são prestadas no sentido de auxiliar o preenchimento das
Planilhas para obtenção do VT_AL:
A coluna “Serviço” cita o serviço que está sendo discriminado. Cada serviço tem seu
respectivo valor já discriminado em planilhas anteriores.
Por exemplo: o valor Vinst_con_TRE corresponde ao serviço inst_con_TRE da planilha;
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A coluna “Quantidade” informa a quantidade estimada do respectivo serviço que será
realizada durante o contrato;
A coluna “Total (R$)” deve ser preenchida com o valor total a ser pago durante o contrato
pelo respectivo serviço;
Por exemplo: Total (R$) para instalação de concentradores é dado por
Total (R$) = Quantidade x Vinst_con_TRE

O valor VTtot_inst_AL é obtido a partir do somatório de todos os valores pagos por
instalações durante o contrato:
VTtot_inst_AL = (quantidade x Vinst_con_TRE)
+ (quantidade x Vinst_con_ded)
O valor VTalt_PERFIL_AL é obtido a partir do somatório de todos os valores pagos por
alterações de velocidade durante o contrato. A quantidade de alterações é estimada.
VTalt_PERFIL_AL = (quantidade x Valt_PERFIL_con_TRE)
+ (quantidade x Valt_PERFIL_con_ded)
O Vtot_men_con_AL é obtido a partir do somatório do valor de todas as conexões
fornecidas;
O valor VTtot_men_con_AL é obtido a partir de:
VTtot_men_con_AL = 12 X Vtot_men_con_AL na config inicial

O valor total dos serviços do Backbone Secundário:
VT_AL = VTtot_inst_AL
+ VTalt_PERFIL_AL
+ VTtot_men_con_AL
6.2.2.2.2.1. Planilha de Preço para obtenção da estimativa de contratação
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A seguir está apresentada a planilha a ser preenchida para obtenção do VT_AL, ou seja, a
estimativa de contratação ao final da migração de todo o backbone secundário. Ressaltase que o quantitativo de serviços contratados poderá ser ampliada ou diminuída, a critério
do TRE/AL.
Para efeito de estimativa inicial, o "Anexo I-B" lista os endereços iniciais de implantação e
seus respectivos perfis.
Todos os endereços listados no "Anexo I-B" deverão, obrigatoriamente, terem viabilidade
técnica para a instalação.
O Valor Global da Proposta ou VGP será igual ao VT_AL.
PLANILHA VT_AL:
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
Serviço

Quantidade

inst_con_TRE

1

Valt_PERFIL_con_TRE

1

inst_con_ded

43

Valt_PERFIL_con_ded

10

Total (R$)

VTtot_inst_AL =

QUANTIDADE

Valor mensal

estimada

(R$)

(12 meses)
con_TRE_AL_PERFIL 1

0

con_TRE_AL_PERFIL 2

0

con_TRE_AL_PERFIL 3

0

con_TRE_AL_PERFIL 4

1
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con_TRE_AL_PERFIL 5

0

con_TRE_AL_PERFIL 6

0

con_ded_AL_perfil_1

6

con_ded_AL_perfil_2

35

con_ded_AL_perfil_3

0

con_ded_AL_perfil_4

1

con_ded_AL_perfil_5

0

con_ded_AL_perfil_6

1

VTtot_men_con_AL =
VT_AL (VTtot_inst_AL+ VTtot_men_con_AL) =

DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA PELA LICITANTE CONTRATADA
A licitante contratada deverá entregar a documentação abaixo referente aos produtos
fornecidos, de acordo com o cronograma da Tabela 3 contida no item “Cronograma de
Eventos” deste Termo de Referência:
Plano de Gerenciamento do Contrato;
Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário;
Plano de Testes de Aceitação;
Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte do Backbone Secundário.
Deve ser entregue ao Contratante 1 (uma) cópia completa de cada um dos documentos.
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Plano de Gerenciamento do Contrato
Documento fornecendo as informações relevantes para o acompanhamento do processo
de instalação, integração e testes dos produtos contratados, acompanhamento da
execução dos serviços contratados, equipe técnica alocada no processo, cronograma
detalhado das atividades, descrição dos relatórios/documentos a serem entregues pela
licitante contratada e outras informações de interesse para o gerenciamento e
acompanhamento do contrato.
A licitante contratada submeterá ao Contratante, para revisão e aprovação, o Plano de
Gerenciamento do Contrato contendo também a descrição de todas as atividades
gerenciais relativas ao trabalho contratado, para fins de acompanhamento e controle pelo
Contratante.
Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário
Documento descrevendo o Backbone Secundário a ser implementado, sua arquitetura
detalhada, descrição detalhada de enlaces e equipamentos fornecidos (e demais
características relevantes), em conformidade com a proposta apresentada.
O Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário deve ainda apresentar os
cronogramas de execução das atividades de implantação.
Obs.: caso haja necessidade de substituição de qualquer equipamento ou software
ofertado por ocasião da apresentação do Plano Detalhado de Implantação do Backbone
Secundário, estas modificações devem ser previamente submetidas ao Contratante, que
poderá ou não concordar.
Planos de Testes de Aceitação
A licitante contratada deverá elaborar os seguintes Planos de Testes de Aceitação:
Plano de Testes de Aceitação – Enlaces Backbone Secundário: este plano deverá conter
testes para verificação do atendimento de todos os requisitos descritos neste Termo de
Referência referentes aos enlaces de comunicação do Backbone Secundário (TRE/AL e
Cartórios Eleitorais). O plano deve englobar testes de enlaces e equipamentos do
Backbone Secundário.
Plano de Testes de Aceitação do SGRS: este plano deverá conter testes para verificação
do atendimento de todos os requisitos para o SGRS especificados neste Termo de
Referência.
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Plano de Testes de Aceitação Global do Backbone Secundário: este plano deverá conter
testes para verificação do atendimento de todos os requisitos do Backbone Secundário
especificados neste Termo de Referência, de forma a garantir o funcionamento completo
e integrado de todos os enlaces e equipamentos fornecidos, operando de forma individual
e simultânea.
7.3.2 Os planos de testes de aceitação deverão seguir as seguintes recomendações:
Deve haver pelo menos um teste para verificação do atendimento de cada requisito de
funcionalidade dos serviços especificados neste Termo de Referência;
Para cada teste devem ser descritos os procedimentos, ambientes e equipamentos a
serem utilizados e os resultados esperados.
Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte do Backbone Secundário
Este plano deverá conter os procedimentos acordados entre Contratante e licitante
contratada definindo:
Procedimento de operação e gerenciamento do Backbone Secundário a ser adotado pelo
Contratante;
Procedimentos para suporte em primeiro nível por parte das equipes técnicas da Justiça
Eleitoral (TRE/AL e Cartórios Eleitorais) em caso de necessidade de reconfiguração ou
parada para testes e manutenção preventiva solicitados pela licitante contratada;
Procedimento de operação, gerenciamento e suporte do Backbone Secundário a ser
adotado pela licitante contratada;
Recomendações e instruções sobre acesso ao Serviço de Gerência de Redes e Serviços
fornecido.
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO
Responsabilidade Técnica
A licitante contratada e o Contratante constituirão, cada parte, uma Equipe Técnica (com
um Responsável Técnico) para o acompanhamento dos trabalhos;
A equipe técnica designada pelo Contratante decidirá sobre as questões técnicas
concernentes as especificações, inspeções, revisões e aceitações do trabalho.
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A Contratante nomeará representante responsável pela Gestão do Contrato, bem como
seu substituto legal;
A Contratante nomeará representante responsável pela Fiscalização do Contrato, devendo
este ser servidor da Secretaria de Tecnologia da Informação, bem como seu substituto
legal;
Todas as decisões, instruções ou demandas deverão ser registradas em ata, a serem
assinadas pelos participantes;
A licitante contratada não poderá parar ou suspender o trabalho, no todo ou em parte,
enquanto houver alguma pendência técnica, salvo com ordem expressa em contrário
emitida pelo Contratante. As pendências deverão ser resolvidas com base no contrato a
ser celebrado, que por sua vez se baseia nas especificações deste Termo de Referência;
A equipe técnica do Contratante poderá solicitar reuniões extraordinárias e relatórios
adicionais à licitante contratada a respeito de qualquer parte dos trabalhos. Os relatórios
adicionais deverão ser entregues à equipe técnica do Contratante no prazo de 10 dias por
meio de correio eletrônico ou outro meio idôneo.
Reuniões de acompanhamento
Serão programadas reuniões (em princípio mensais) de acompanhamento entre a licitante
contratada e a equipe técnica do Contratante, em locais a serem programados entre as
partes;
Antes de cada reunião de acompanhamento, a licitante contratada entregará para o
Contratante as informações sobre o progresso das instalações daquele período, com:
identificação do período, metas previstas, metas cumpridas, estado atual, pendências,
alterações e justificativas;
Adicionalmente, a equipe técnica do Contratante poderá solicitar reuniões e informações
adicionais a licitante contratada a respeito de qualquer parte do trabalho que julgue
necessário. As informações adicionais deverão ser prontamente preparadas pela licitante
contratada e enviadas à equipe técnica do Contratante através de fac-símile, e-mail ou
outro meio mais propício.
Inspeções
Quando necessário, a licitante contratada deverá assegurar à equipe técnica do
Contratante o livre acesso as suas instalações, bem como nas de suas sub-contratadas
(caso existam), para o acompanhamento de todos os trabalhos e atividades relativas ao
fornecimento dos produtos contratados.
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ACEITAÇÃO
A aceitação dos serviços contratados será realizada em etapas. A licitante contratada
deverá preparar e fornecer previamente os Planos de Testes de Aceitação, que serão
submetidos ao Contratante para fins de análise e aprovação.
A licitante contratada deverá também fornecer todos os meios e recursos, necessários
para a realização dos processos de aceitação dos serviços contratados.
As etapas de aceitação serão:
Aceitação dos Enlaces;
Aceitação Global;
Aceitação Final.
As aceitações serão formalizadas através de Relatórios de Testes de Aceitação (emitidos
com base nos Planos de Testes de Aceitação) devidamente assinados pelos executores
dos testes. A licitante contratada elaborará um modelo de Relatório de Testes que deverá
ser aprovado pelo Contratante antes de seu uso.
Aceitação dos Enlaces do Backbone Secundário (Concentrador, conexões dedicadas)
Estas aceitações seguirão os Planos de Testes de Aceitação dos Enlaces do Backbone
Secundário, e serão realizadas de acordo com o cronograma elaborado pela licitante
contratada. A execução dos testes será de responsabilidade da licitante contratada com
acompanhamento pelos técnicos do Contratante. A licitante contratada deverá fornecer
equipamentos, documentação e outras facilidades adicionais necessárias para a
realização dos testes.
Aceitação Global
9.2.1. A Aceitação Global seguirá o Plano de Testes de Aceitação Global. A execução dos
testes será de responsabilidade da licitante contratada com acompanhamento pelos
técnicos do Contratante.
9.2.2. Esta aceitação ocorrerá somente após a Aceitação dos Enlaces do Backbone
Secundário.
9.2.3. A licitante contratada deverá fornecer equipamentos, documentação e outras
facilidades adicionais necessárias para a realização dos testes.
Aceitação Final
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9.3.1. Esta aceitação será considerada realizada após o Período de Funcionamento
Experimental – PFE, que é o período de 30 (trinta) dias em funcionamento ininterrupto
após a Aceitação Global, e após a eliminação de todas as pendências.
9.3.2. A condição para Aceitação Final é que todos os serviços fornecidos para o Backbone
Secundário funcionem de forma ininterrupta durante 30 (trinta) dias, conforme determina
o PFE.
9.3.3. As condições para cumprimento do PFE estão descritas no item “Período de
Funcionamento experimental – PFE” deste Termo de Referência.
CRONOGRAMA DE EVENTOS
A licitante contratada deverá cumprir obrigatoriamente os principais eventos e prazos
descritos na Tabela 3, que mostra o cronograma dos principais eventos deste edital.
TABELA 3:
DATA

EVENTO


Assinatura do Contrato entre o
TRE/AL e a licitante vencedora Licitante contratada /
(adjudicatária)
TRE/AL



Entrega do Plano de Gerenciamento
do Contrato
Entrega do Plano Detalhado de
Licitante contratada
Implantação
do
Backbone
Secundário

Dia D

D+8



dias



D + 15
dias





D + 18
dias

RESPONSÁVEL

Aprovação
do
Plano
de
Gerenciamento do Contrato
Aprovação do Plano Detalhado de
TRE/AL
Implantação
do
Backbone
Secundário
Entrega dos Planos de
Aceitação
o Plano de Testes de
Enlaces
do
Secundário
o Plano de Testes de
do SGRS
o Plano de Testes de
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DATA

EVENTO

RESPONSÁVEL

o

D + 20
dias



Aprovação dos Planos de Testes de
Aceitação
TRE/AL



Conclusão de instalação do 1º
Grupo, formado por:
Conexões TREs (todas);
3% das conexões dedicadas no
estado, sendo que estas conexões
devem ser escolhidas em comum Licitante contratada
acordo entre licitante contratada e o
TRE contratante;
SGRS – Sistema de Gerência de Rede
e Serviços.




D + 30
dias


D + 35
dias





D + 45
dias



Licitante contratada /

Conclusão da instalação do 2º
Grupo, formado por:
22% das conexões dedicadas no
estado, sendo que estas conexões
Licitante contratada
devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o
TRE contratante

Conclusão da Aceitação do 2º Grupo

Licitante contratada /
TRE/AL




D + 60
dias

D + 65
dias

Conclusão da Aceitação do 1º Grupo

TRE/AL


D + 50
dias

Global
do
Backbone
Secundário
Modelos de Relatório de Teste



Conclusão da instalação do 3º
Grupo, formado por:
25% das conexões dedicadas no
estado, sendo que estas conexões
Licitante contratada
devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o
TRE contratante

Conclusão da Aceitação do 3º Grupo

Licitante contratada /
TRE/AL
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DATA

EVENTO



D + 90
dias

D + 95
dias





D + 110
dias

D + 130
dias
D
+
135 dias
D + 150
dias

Conclusão da instalação do 4º
Grupo, formado por:
25% das conexões dedicadas no
estado, sendo que estas conexões
Licitante contratada
devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o
TRE contratante

Conclusão da Aceitação do 4º Grupo

Licitante contratada /
TRE/AL



D + 115
dias

RESPONSÁVEL



Conclusão da instalação do 5º
Grupo, formado por:
25% das conexões dedicadas no
estado, sendo que estas conexões
Licitante contratada
devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o
TRE contratante

Conclusão da Aceitação do 5º Grupo

Licitante contratada /
TRE/AL



Conclusão da Aceitação
(início do PFE no estado)

Global Licitante contratada /
TRE/AL



Entrega do Plano de Operação,
Gerenciamento e Suporte
Licitante contratada



Conclusão da Aceitação Final (fim do
PFE no estado)
TRE/AL

Obs.: Antecipação de Eventos
Em caso de antecipação de eventos constantes da Tabela 3, os eventos subsequentes
diretamente relacionados com o evento antecipado poderão ser igualmente antecipados;
O percentual de conexões dedicadas instaladas em cada grupo pode ser alterado desde
que se esteja adiantando estas instalações. Caso se adiante estas instalações os grupos
subsequentes poderão ter um percentual menor.
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FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento dos serviços na fase de implantação do Backbone Secundário será feito em
parcelas, conforme o cronograma da Tabela 4, liberadas de acordo com a execução e
entrega. Deve ser observado que o Contratante requer um prazo máximo de 10 (dez) dias
para atestar e operacionalizar o pagamento após cada comprovação de execução e
entrega de serviços;
O pagamento dos serviços a serem prestados durante o prazo contratual será feito em
parcelas mensais, conforme mostrado na Tabela 5. Deve ser observado que o Contratante
requer um prazo máximo de 10 (dez) dias para atestar e operacionalizar o pagamento
após cada comprovação de execução e entrega de serviços.
Obs.: O serviço de mudança de local de instalação de enlaces (Obrigação Acessória)
somente será efetuado se e quando necessário e efetivamente prestado, mediante
solicitação do TRE/AL.
Pagamento dos serviços na fase de implantação do Backbone Secundário
A Tabela 4 mostra as parcelas de pagamentos conforme o evento condicionante.
TABELA 4:
PARCELA Valor
a)

EVENTO CONDICIONANTE

70% (∑ Vinst_con_TRE) +
70% (∑ Vinst_con_ded do 1º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 1º Grupo

b)

70% (∑ Vinst_con_ded do 2º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 2º Grupo

c)

70% (∑ Vinst_con_ded do 3º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 3º Grupo

d)

70% (∑ Vinst_con_ded do 4º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 4º Grupo

e)

70% (∑ Vinst_con_ded do 5º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 5º Grupo

f)

10% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Global

g)

20% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Final
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Pagamento feito em parcelas mensais dos serviços a serem prestados durante o prazo
contratual
A Tabela 5 mostra as condições para os pagamentos mensais de serviços.
TABELA 5:
Valor

Início / Período / Evento Condicionante

Vmen_con_TRE_AL

início : imediato a partir da Aceitação do 1º Grupo
período : até o final do contrato
evento condicionante: apresentação da “fatura” relativa
aos serviços executados até o 5º dia útil do mês
subseqüente
início : imediato para todas as conexões dedicadas
instaladas em um determinado Grupo, a partir da Aceitação
deste Grupo

Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL período : até o final do contrato
evento condicionante: apresentação da “fatura” relativa
aos serviços executados até o 5º dia útil do mês
subseqüente

Desconto a ser aplicado pelo não cumprimento do SLA (Service Level Agreement) ou NMS
(Nível Mínimo de Serviço) contratado para conexões TRE e conexões dedicadas
O SLA não estará cumprido caso o somatório de tempos de parada do respectivo enlace
do Backbone Secundário exceda o tempo permitido de parada Tpermparada, que é obtido
por:
Concentrador:
Tpermparada_con_TRE = Ttotal_disp_con_TRE x (1 – 0,9944)
onde:
Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma Concentrador no
respectivo mês
0,9944 equivale ao SLA de 99,44%
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Conexões Dedicadas:
Tpermparada_con_ded = Ttotal_disp_con_ded x (1 – 0,991)
onde:
Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão dedicada
no respectivo mês
0,991 equivale ao SLA de 99,1%
Em caso de não cumprimento do SLA (acordo de nível de serviço) contratado, a licitante
contratada se obrigará a conceder um desconto na parcela subseqüente (do mês
seguinte) de pagamento mensal, observando a seguinte regra:
Concentrador:
Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_TRE_AL / Ttotal_disp_con_TRE) x
(2 x ( PNF – Tpermparada_con_TRE))
onde:
Vmen_con_TRE_AL = Valor mensal pago pela Concentrador
Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma Concentrador no
respectivo mês
 PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em minutos
Tpermparada_con_TRE = tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado
Conexões Dedicadas:
Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL / Ttotal_disp_con_ded) x
(2 x ( PNF – Tpermparada_con_ded))
onde:
Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL = Valor mensal pago pela respectiva conexão dedicada
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Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão dedicada
no respectivo mês
 PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em minutos
Tpermparada_con_ded = tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado
Ou seja, o desconto na parcela subseqüente será proporcional a 2 (duas) vezes o
somatório dos PNF, descontado o tempo de parada permitido de acordo com o SLA
contratado.
Obs. 1: o PNF – Período de não funcionamento da conexão é o tempo decorrido entre a
“abertura de chamado técnico” e a solução do problema, atestada pela equipe técnica da
Justiça Eleitoral.
Obs. 2: serão excluídas dos cálculos de PNF as paradas programadas pela equipe técnica
da Justiça Eleitoral em conjunto com a licitante contratada.
PENALIDADES
Em caso de não cumprimento de qualquer especificação contida neste documento e não
cumprimento com relação ao cronograma, serão aplicadas as penalidades previstas no
edital e no contrato. As principais infrações que ocasionam penalidades estão descritos na
Tabela 6 a seguir.
TABELA 6:
Para efeito de aplicação de advertência e multa, às infrações são atribuídos graus,
conforme as tabelas a seguir:
Grau Correspondência
1

Advertência

2

Multa de 0,2% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 2,5% do contrato por ocorrência.

3

Multa de 0,4% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 7,5% do contrato por ocorrência.

4

Multa de 0,8% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 15% do contrato por ocorrência.

5

Multa de 1,6% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 30% do contrato por ocorrência.
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Item Descrição

Grau

1

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexo não
previstos nesta tabela de penalidades, por item e por ocorrência

1

2

Atrasar na entrega de qualquer serviço não previsto nesta tabela de
penalidades

1

3

Deixar de cumprir determinação formal ou instrução do fiscalizador, por
ocorrência

2

4

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos não
previstos nesta tabela de penalidades, após reincidência formalmente
notificada pelo fiscalizador, por item e por ocorrência

2

5

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço constante do
1º Grupo, considerando o cronograma de eventos deste documento

2

6

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço constante do
2º Grupo, considerando o cronograma de eventos deste documento

2

7

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço constante do
3º Grupo, considerando o cronograma de eventos deste documento

8

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço constante do
4º Grupo, considerando o cronograma de eventos deste documento

9

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão da Aceitação Global,
considerando o prazo definido no cronograma de eventos deste documento

2

10

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão do PFE, consideradas as
exigências
especificadas
para
cumprimento
deste
Período
de
Funcionamento Experimental neste documento

2

11

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de endereço ou
velocidade de conexão dedicada, por item por ocorrência

2

12

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de endereço ou
velocidade de um Concentrador, por item por ocorrência

3

13

Problemas de não funcionamento de um Concentrador

3

14

Problemas de não funcionamento de uma conexão TRE

3

15

Problemas de não funcionamento de todas conexões TRE

3
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16

Problemas de não funcionamento de uma conexão dedicada

3

17

Problemas de não funcionamento de cinco ou mais conexões

3

18

Não prestação do Serviço de Manutenção de acordo com as características
especificadas neste documento

3

19

Não atendimento ao SLA contratado durante 3 (três) meses seguidos (em
qualquer tempo) para qualquer dos enlaces (conexões TREs e conexões
dedicadas)

3

20

Não atendimento ao SLA contratado durante 2 períodos de 2 (dois) meses
seguidos em um ano (contagem de cada ano a partir da Aceitação Global)
para qualquer dos enlaces (conexões TREs e conexões dedicadas)

3

21

Não atendimento ao SLA contratado durante 4 períodos de 1 (um) mês em
um ano (contagem de cada ano a partir da Aceitação Global) para qualquer
dos enlaces (conexões TREs e conexões dedicadas)

3

22

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os
serviços contratuais, por dia de ocorrência

4

23

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão
corporal ou consequências letais

5

O atendimento para a resolução de problemas nos circuitos obedecerá aos prazos abaixo:
Severidade ALTA: Esse nível de severidade é aplicado quando há a indisponibilidade no
uso do serviço. Prazo para atendimento inicial: 06 (seis) horas, contadas a partir do
registro da ocorrência. Prazo de Solução Definitiva de 24 (quatro) horas;
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 para atendimento inicial: 12 (doze) horas, contadas a partir do registro da
ocorrência. Prazo de Solução Definitiva de 48 (quarenta e oito) horas.
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
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 TREAL, dentro dos limites temporais estabelecidos inicialmente;
Será considerado para efeitos do nível 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;
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A CONTRATADA estará sujeita, garantida prévia defesa e sem prejuízo da possibilidade de
rescisão do contrato, a penalidades e/ou multas;
As multas poderão ser aplicadas cumulativamente, a critério do TRE-AL e em função do
não cumprimento do Acordo de Nível de Serviço, conforme a severidade apresentada;
A contagem do prazo de solução definitiva de cada chamado será a partir da abertura do
chamado na Central de Atendimento disponibilizada pela CONTRATADA, até o momento
da comunicação da solução definitiva do problema e aceite pela equipe técnica do TRE-AL;
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 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;
Em Véspera e dia da Eleição, considerados os turnos de eleições oficiais individualmente e
eleições suplementares, com a comunicação formal nesta última hipótese, deverá haver
técnico de emergência nas dependências do TRE, com capacitação referente aos
equipamentos instalados no ponto concentrador e nos cartórios/escritórios remotos e com
os demais contatos necessários, sendo o prazo de solução definitiva para severidade ALTA
contada a partir do registro da ocorrência de 08 horas na véspera e de 120 minutos no dia
da Eleição;
Não cumprimento do prazo de solução na véspera e dia da eleição enseja em multa de 5%
do valor global do contrato, acréscimo de 0,5% de multa a cada 60 minutos de atraso
suplementar até o máximo de 15%, salvo força maior devidamente comprovada.
Observações importantes:
A verificação do cumprimento dos prazos de fornecimento dos produtos e serviços que
compõem o Backbone Secundário, para efeito de aplicação das penalidades previstas,
será feita tomando-se por base o Cronograma de Eventos definido neste Termo de
Referência;
A verificação do cumprimento do SLA definido neste Termo de Referência será feita com
base nos chamados de manutenção registrados junto ao SGRS fornecido e com base nos
registros de ocorrências efetuados pelo Contratante. Deve ser considerado que:
O PNF – Período de Não Funcionamento do Enlace será computado em minutos a partir da
“abertura do chamado de manutenção” feito pelo “0800” da licitante contratada;
O término do PNF será computado a partir do aceite da manutenção (fechamento do
chamado) obrigatoriamente feito por um técnico do local responsável pela abertura do
chamado, sendo necessária a identificação deste técnico responsável pelo fechamento do
chamado;
O somatório de PNF em minutos (“períodos de não funcionamento do enlace”) será o
tempo considerado como base para avaliar o cumprimento do SLA, e será tomado como
base para a aplicação de todas as penalidades previstas neste documento devido ao não
cumprimento deste requisito;
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O não atendimento do SLA, e consequente redução do valor a ser faturado, não inibe a
aplicação das penalidades previstas em contrato;
O não cumprimento de qualquer exigência definida neste Termo de Referência que
implique em aplicação de penalidades conforme o previsto no edital, no capítulo referente
a “SANÇÕES ADMINISTRATIVAS”, será notificado à licitante contratada por meio de
mensagem emitida pelo Gestor do Contrato designado pelo Contratante, com cópia para a
Secretaria de Tecnologia da Informação/(órgão) Contratante, Secretaria de
Administração/(órgão) Contratante e Diretoria da Contratada.
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS
Serão desclassificadas as propostas que não atenderem a todos os requisitos deste Termo
de Referência.
Será considerada vencedora do certame a licitante que apresentar a proposta com menor
“Valor Global da Proposta – VGP”.
CÓDIGO DO SIASG
O código SIASG para todos os itens referentes a presente licitação é: 19615
3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes papéis e
responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):
1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por
representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação da
necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os
objetivos sejam alcançados;
2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.7XX/2017): servidor
designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução
contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato
responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos
do Art. 67, da Lei nº 8.666/93.
3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.7XX/2017): servidor
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.
Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):
1. Os enlaces deverão ser entregues nos endereços declinados e do TRE/AL, nos
quantitativos indicados no pedido de fornecimento;
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2. Os serviços e eventuais equipamentos devem obedecer o detalhamento técnico
feito e terá seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;
3. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;
4. Os equipamentos deverão ser não recondicionados ou outros problemas e, ainda,
serem entregues em pleno estado de funcionamento;
5. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações
técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;
6. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários
para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros,
os quais só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este
item se aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições;
7. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros, bem
como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso
constitua motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato
não implique danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios, hipótese
que deverá ser devidamente comprovada;
8. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto
aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.
Recebimento do Objeto:
1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será
emitido se os serviços e os equipamentos estiverem de acordo com as
especificações técnicas;
2. Após a entrega, os serviços e equipamentos serão submetidos à avaliação e
homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal;
3. O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações e
testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:
a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo,
10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos
recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais
equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar
a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos e contados de cada lote de equipamentos.
4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e
disponível no sítio do fabricante.
5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento dos
serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o
Termo de Recebimento Definitivo.
3º, III, a, 3):

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s) (Art. 18, §

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento
serviços pertencentes ao escopo desta contratação.

formal de solicitação

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)
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1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor,
por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da Lei n.
8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais
de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos:
a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS;
do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida
pela Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.
Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):
1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto
se refere ao fornecimento de serviços de conexão de dados.
Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):
1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e XX da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
i.
A
Contratada
será
notificada
formalmente
em caso
de
descumprimento de obrigação contratual e terá que apresentar as
devidas justificativas em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o
recebimento da
notificação; e
ii.
Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;
b. Multa de:
i.

0,5% por dia, sobre o valor constante da Fatura, no caso de atraso
injustificado na entrega dos serviços, limitada a incidência a 20
(vinte) dias corridos;
1. No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços
por prazo superior
a
20
(vinte) dias corridos,
com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Fatura; e
2. No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços
por prazo superior
a
20
(vinte) dias corridos,
com
a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade
20% sobre o valor da Fatura, no caso de inexecução total da
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do Contrato;
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ii.

2.
3.
4.
5.

0,5%
por
dia, sobre o
valor
do serviço,
no caso de atraso injustificado na solução do chamado, limitada a inci
dência 30 (trinta) dias corridos;
1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado por pra
zo superior
a
30 (trinta) dias corridos, aplicase adicionalmente, a multa de 1% sobre o valor da Fatura; e
2. A multa por atraso relacionada ao
item
anterior será auferida por
Fatura e aplicada somente uma única vez a
cada
mês,
independente da quantidade de chamados sem solução.
iii.
10% sobre o valor constante da Fatura, no caso de inexecução parcial
da obrigação assumida;
iv.
20% sobre o valor da Fatura, no caso de inexecução total da
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do Contrato;
v.
10% sobre o valor global estimado do Contrato, na hipótese de recusa
em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar o Contrato.
c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades
legais; e
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução do chamado poderá resultar no cancelamento do Contrato.
As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser aplicadas,
cumulativamente ou não, à pena de multa.
O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado
de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;
Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)


Rede do tipo estrela com ponto central no prédio do TRE/AL;
Rede privada;
Velocidade mínima para cartórios 1 Mbps, sendo, regra geral, de no mínimo 2
Mbps.
Maior nível de detalhamento será objeto do Projeto Básico da Contratação.

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, § 3º, III, V)
Não aplicável
Maceió, 06 de maio de 2019.
DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO
Coordenador
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ANEXO I-B

LISTA DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO
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SITE

LOGRADOURO

Nº

BAIRRO

Almoxarifado

Avenida Menino Marcelo

5113

Antares

Prédio Sede

Avenida Aristeu De Andrade

377

Farol

Fórum Eleitoral de Maceió
44ª Zona Eleitoral

Avenida Fernandes Lima
Avenida Progresso

3487
360

Farol
Progresso

49ª Zona Eleitoral

Rua Manoel Machado

2

Centro

25ª Zona Eleitoral

Praça Batista Acioly

40

Centro

21ª Zona Eleitoral

Rua Marechal Deodoro Da Fonseca

S/N

Centro

53ª Zona Eleitoral

Praça Laurentino Gomes de Barros

62-A

Centro

28ª Zona Eleitoral
12ª Zona Eleitoral

Rua Treze De Junho
Rua Francisco Pimentel

216
38

Centro
Centro

18ª Zona Eleitoral

Rua Cel Francisco Cavalcante

51

Centro

29ª Zona Eleitoral

Rua 22 De Dezembro

181

Centro

40ª Zona Eleitoral

Rua Olavo Bilac

318

Centro

26ª Zona Eleitoral

Rua Tenente Jose Tomé

208

Centro

19ª Zona Eleitoral
48ª Zona Eleitoral

Av. Presidente Dutra
Rua Ladislau Coimbra

385
177

Monumento
Centro

Fórum Eleitoral de Arapiraca

Rua Gervasio De Oliveira Lima

157 61

Novo Horizonte

45ª Zona Eleitoral

Rua Juracy Tenório Cavalcante

53

Centro

20ª Zona Eleitoral

Ismar De Goes Monteiro

S/N

Centro

5ª Zona Eleitoral

Rua Frederico Maia

S/N

Centro

10ª Zona Eleitoral

Praça da Independência

S/N

Centro

9ª Zona Eleitoral
13ª Zona Eleitoral

Rua João Lopes Ferreira
Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves

S/N
74

Centro
Santa Luzia

6ª Zona Eleitoral

Av. Pedro Pereira Acioli

S/N

José Paulino

42ª Zona Eleitoral

Praça Da Independência

33

Centro

7ª Zona Eleitoral

Rua C

167

Comendador Tér

46ª Zona Eleitoral

Rua Clarindo Amorim

S/N

Centro

39ª Zona Eleitoral
30ª Zona Eleitoral

Rua Cônego Nicodemos
Av. Dezesseis De Maio

11
S/N

Centro
Centro

32ª Zona Eleitoral

Rua Campo Grande

60

Xingó

15ª Zona Eleitoral

Av. Presidente Fernando Collor De Melo

48

Tabuleiro Do Pint

27ª Zona Eleitoral

Praça Coronel José Malta de Sá

14

Centro

34ª Zona Eleitoral

Rua Pedro Cavalcante

458

Centro

17ª Zona Eleitoral
24ª Zona Eleitoral

Praca Hernesto Gomes Maranhao
Fazenda Renascer

31
S/N

Centro
Centro

16ª Zona Eleitoral

Praca Osman Costa Pino

S/N

Centro

14ª Zona Eleitoral

Rua Do Varadouro

531

Centro

31ª Zona Eleitoral

Rua Profa. Maria José De R. Barros

S/N

Centro

37ª Zona Eleitoral

Av. Governador Moacir Andrade

621

Centro

8ª Zona Eleitoral

Praça Floriano Peixoto

337

Centro

11ª Zona Eleitoral
43ª Zona Eleitoral

Avenida Ferreira De Novaes
Rua Antonio Bomfim

949
S/N

Centro
Centro

47ª Zona Eleitoral

Av João Fernandes Vieira

495

Centro
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50ª Zona Eleitoral

Rua Manoel Martins Lemos

120

Centro

51ª Zona Eleitoral

Av. Manoel Marciano

418

Centro

Obs.: 01. a ativação dos enlaces dos Fóruns Eleitorais de Maceió e de Arapiraca deverá ser
precedida de determinação expressa por parte da Gestão do Contrato,
Para só então se fazerem valer os efeitos financeiros dos mesmos.

Obs.: 02. Necessária a confirmação de endereços antes da ativação.
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MUNCÍPIO

CEP

Maceió

57083410

Maceió

57051090

Maceió
Girau do Ponciano

57057000
57360000

São Sebastião

57275000

Maragogi

57955000

União dos Palmares

57800000

Joaquim Gomes

57980000

Quebrangulo
Passo de Camaragibe

57750970
57930000

São Miguel dos Campos

57240000

Batalha

57420000

Delmiro Gouveia

57480000

Marechal Deodoro

57160000

Santana do Ipanema
Boca da Mata

57500000
57680000

Arapiraca

57312620

Igaci

57620000

Traipú

57370000

Viçosa

57700000

Palmeira dos Índios

57600010

Murici
Penedo

57820000
57200000

Atalaia

57690000

Olho D'água das Flores

57442000

Coruripe

57230000

Cacimbinhas

57570000

Água Branca
Igreja nova

57490000
57280000

Piranhas

57460000

Rio Largo

57100000

Mata Grande

57540000

Teotônio Vilela

57265000

São Luís do Quitunde
Colônia Leopoldina

57920000
57975000

São José da Laje

57860000

Porto Calvo

57900000

Major Isidoro

57580000

Porto Real do Colégio

57290000

Pilar

57150000

Pão de Açúcar

57400000

93
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Maribondo

57670000

Campo Alegre

57250000

Maravilha

57520000

São José da Tapera

57445000

94
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ANEXO I-C
PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS

Item

Serviço

Qtde

Valores
Unitário

Mensal

Anual

1

con_TRE_AL_PERFIL 1

0

R$ 12.074,73

R$ 0,00

R$ 0,00

2

con_TRE_AL_PERFIL 2

0

R$ 21.119,20

R$ 0,00

R$ 0,00

3

con_TRE_AL_PERFIL 3

0

R$ 27.254,75

R$ 0,00

R$ 0,00

4

con_TRE_AL_PERFIL 4

1

R$ 7.951,63

5

con_TRE_AL_PERFIL 5

0

R$ 16.274,29

R$ 0,00

R$ 0,00

6

con_TRE_AL_PERFIL 6

0

R$ 20.123,59

R$ 0,00

R$ 0,00

7

con_ded_AL_perfil_1

6

R$ 762,50

R$ 4.575,00 R$ 54.900,00

8

con_ded_AL_perfil_2

35

R$ 1.289,01

R$ 45.115,35 R$ 541.384,20

9

con_ded_AL_perfil_3

0

R$ 2.817,43

10

con_ded_AL_perfil_4

1

R$ 9.044,47

11

con_ded_AL_perfil_5

0

R$ 11.854,41

12

con_ded_AL_perfil_6

1

R$ 12.074,73

TOTAL

R$ 7.951,63 R$ 95.419,56

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 9.044,47 R$ 108.533,64
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 12.074,73 R$ 144.896,76
R$ 78.761,18

R$ 945.134,16

Serviço
Valor Unitário

Valor Total

13

ins_con_TRE

1

R$ 1.500,00

R$ 1.500,00

14

Valt_PERFIL_con_TRE

1

R$ 1.500,00

R$ 1.500,00

15

inst_con_ded

43

R$ 1.500,00

R$ 64.500,00

16

Valt_PERFIL_con_ded

10

R$ 1.500,00

R$ 15.000,00

TOTAL

R$ 82.500,00

VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA A
CONTRATAÇÃO

R$ 1.027.634,16

95
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ANEXO I-D
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Item

Serviço

Qtde

Valores Repactuados
Unitário

1

con_TRE_AL_PERFIL 1

0

2

con_TRE_AL_PERFIL 2

0

3

con_TRE_AL_PERFIL 3

0

4

con_TRE_AL_PERFIL 4

1

5

con_TRE_AL_PERFIL 5

0

6

con_TRE_AL_PERFIL 6

0

7

con_ded_AL_perfil_1

6

8

con_ded_AL_perfil_2

35

9

con_ded_AL_perfil_3

0

10

con_ded_AL_perfil_4

1

11

con_ded_AL_perfil_5

0

12

con_ded_AL_perfil_6

Mensal

Anual

1
TOTAL
Serviço
Valor Unitário Valor Total

13

ins_con_TRE

1

14

Valt_PERFIL_con_TRE

1

15

inst_con_ded

43

16

Valt_PERFIL_con_ded

10
TOTAL

VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO
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ANEXO II
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax
E-mail
Site internet
Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail
Cart. de Identidade
Orgão Expedidor
CPF
Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta
Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES? ( ) Sim

( ) Não
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ANEXO III
CONTRATO Nº XX/2019
PA SEI nº 0011213-69.2018.6.02.8000
MINUTA
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS E A EMPRESA__________.
A União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral – (AL), Órgão do Poder
Judiciário, situado na Avenida Aristeu de Andrade, no 377 - Farol, CEP 57051-090,
Maceió/AL, inscrito no CNPJ sob 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 e, de outro lado, a empresa __________, com sede __________, na
Cidade de __________, __________, CNPJ/MF nº __________, daqui por diante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo seu __________, __________, portador da
Carteira de Identidade nº __________, CPF/MF nº __________, têm justo e acordado
celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,
sob a regência das Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, e de acordo com o Procedimento
Administrativo nº 0011213-69.2018.6.02.8000, mediante as seguintes cláusulas e
condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de telecomunicações
para prover a comunicação de dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em
todo o estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de enlaces de comunicação,
fornecimento dos insumos necessários para o funcionamento correto destes enlaces, e
serviço de implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces, de acordo
com as especificações e prazos constantes no Edital de Licitação TRE/AL nº 28/2019 e
na proposta da CONTRATADA, que passam a fazer parte deste instrumento,
independentemente de transcrição, no que não conflitar com as disposições do
presente contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O quantitativo do presente contrato está especificado na tabela
abaixo:
Serviço

Quantidade

inst_con_TRE
Valt_PERFIL_con_TRE
inst_con_ded
Valt_PERFIL_con_ded

1
1
43
10
VTtot_inst_AL =
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QUANTIDADE
estimada
(12 meses)
0
0
0
1
0
0
6
35
0
1
0
1

con_TRE_AL_PERFIL 1
con_TRE_AL_PERFIL 2
con_TRE_AL_PERFIL 3
con_TRE_AL_PERFIL 4
con_TRE_AL_PERFIL 5
con_TRE_AL_PERFIL 6
con_ded_AL_perfil_1
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_3
con_ded_AL_perfil_4
con_ded_AL_perfil_5
con_ded_AL_perfil_6
VTtot_men_con_AL =
VT_AL
(VTtot_inst_AL+ VTtot_men_con_AL) =

PARÁGRAFO SEGUNDO O(s) ITEM(NS) que compõe(m) este contrato compreende(m)
serviços nas seguintes áreas geográficas:
ITEM 1: comunicação de dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o
estado de Alagoas.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Considera-se o “Backbone Secundário” de comunicação de
dados o conjunto de enlaces de comunicação de dados que compreende a conexão
entre os Cartórios Eleitorais, escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas e a rede
da Justiça Eleitoral em Alagoas.
PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA deverá prover os serviços de telecomunicações
de dados entre os Cartórios Eleitorais, escritórios remotos da Justiça Eleitoral e o Prédio
Sede do TRE/AL, conforme explicitado no item 4 do Termo de Referência – Anexo I-A do
Edital de Licitação TRE/AL nº 28/2019:
CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO
A execução do objeto do presente contrato, sob o regime de empreitada por
preço unitário, será realizada com a prestação dos serviços descritos na Cláusula
Primeira deste contrato, de acordo com as condições e especificações estabelecidas no
Edital de Licitação TRE/AL nº 28/2019, nos seus anexos e na proposta vencedora.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
São obrigações do Contratante:
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a)Efetuar o pagamento no prazo previsto neste contrato;
b)Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e
do(s) contrato(s) dela decorrentes,
por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;
c)Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o
presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;
d)Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e
e)Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o
contraditório e ampla defesa.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da Contratada:
a)Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especificações do
ANEXO I-A do Edital de Licitação e com os termos da proposta de preços;
b) cumprir obrigatoriamente os principais eventos e prazos descritos na tabela abaixo:
DATA

EVENTO

Dia D

Assinatura do Contrato entre o TRE/AL e a licitante
vencedora (adjudicatária)

D + 8 dias
D + 15 dias

D + 18 dias

D + 20 dias

D + 30 dias

D + 35 dias

RESPONSÁVEL

Entrega do Plano de Gerenciamento do Contrato
Entrega do Plano Detalhado de Implantação do
Backbone Secundário
Aprovação do Plano de Gerenciamento do Contrato
Aprovação do Plano Detalhado de Implantação do
Backbone Secundário
Entrega dos Planos de Teste de Aceitação
Plano de Testes de Aceitação - Enlaces do Backbone
Secundário
Plano de Testes de Aceitação do SGRS
Plano de Testes de Aceitação Global do Backbone
Secundário
Modelos de Relatório de Teste
Aprovação dos Planos de Testes de Aceitação
Conclusão de instalação do 1º Grupo, formado por:
Conexões TREs (todas);
3% das conexões dedicadas no estado, sendo que
estas conexões devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o TRE contratante;
SGRS – Sistema de Gerência de Rede e Serviços.
Conclusão da Aceitação do 1º Grupo

Licitante
contratada /
TRE/AL
Licitante
contratada
TRE/AL

Licitante
contratada

TRE/AL

Licitante
contratada
Licitante
contratada /
TRE/AL
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DATA

EVENTO

RESPONSÁVEL

D + 45 dias

Conclusão da instalação do 2º Grupo, formado por:
22% das conexões dedicadas no estado, sendo que
estas conexões devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o TRE contratante

Licitante
contratada

D + 50 dias

Conclusão da Aceitação do 2º Grupo

Licitante
contratada /
TRE/AL

D + 60 dias

Conclusão da instalação do 3º Grupo, formado por:
25% das conexões dedicadas no estado, sendo que
estas conexões devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o TRE contratante

Licitante
contratada

D + 65 dias

Conclusão da Aceitação do 3º Grupo

Licitante
contratada /
TRE/AL

D + 90 dias

Conclusão da instalação do 4º Grupo, formado por:
25% das conexões dedicadas no estado, sendo que
estas conexões devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o TRE contratante

Licitante
contratada

D + 95 dias

Conclusão da Aceitação do 4º Grupo

Licitante
contratada /
TRE/AL

D + 110
dias

Conclusão da instalação do 5º Grupo, formado por:
25% das conexões dedicadas no estado, sendo que
estas conexões devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o TRE contratante

Licitante
contratada

D + 115
dias

Conclusão da Aceitação do 5º Grupo

D + 130
dias

Conclusão da Aceitação Global (início do PFE no
estado)

D + 135
dias

Entrega do Plano de Operação, Gerenciamento e
Suporte

D + 150
dias

Conclusão da Aceitação Final (fim do PFE no estado)

Licitante
contratada /
TRE/AL
Licitante
contratada /
TRE/AL
Licitante
contratada
TRE/AL

c) Entregar a documentação abaixo referente aos produtos fornecidos, de acordo com o
cronograma da tabela apresentada no item anterior.
c.1) Plano de Gerenciamento do Contrato: documento contendo as informações
relevantes para o acompanhamento do processo de instalação, integração e testes dos
produtos contratados, acompanhamento da execução dos serviços contratados, equipe
técnica alocada no processo, cronograma detalhado das atividades, descrição dos

101

Edital do PE nº 28/2019 (0561169)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 876

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
relatórios/documentos a serem entregues pela contratada e outras informações de
interesse para o gerenciamento e acompanhamento do contrato.
c.2) A CONTRATADA submeterá ao CONTRATANTE, para revisão e aprovação, o Plano de
Gerenciamento do Contrato contendo também a descrição de todas as atividades
gerenciais relativas ao trabalho contratado, para fins de acompanhamento e controle
pelo CONTRATANTE.
d) apresentar o Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário:
d.1) Documento descrevendo o Backbone Secundário a ser implementado, sua
arquitetura detalhada, descrição detalhada de enlaces e equipamentos fornecidos (e
demais características relevantes), em conformidade com a proposta apresentada.
d.2) O Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário deve ainda
apresentar os cronogramas de execução das atividades de implantação.
d.2.1) Caso haja necessidade de substituição de qualquer equipamento ou software
ofertado por ocasião da apresentação do Plano Detalhado de Implantação do Backbone
Secundário, estas modificações devem ser previamente submetidas ao CONTRATANTE,
que poderá ou não concordar.
e)

Apresentar os seguintes Planos de Testes de Aceitação:

e.1) Plano de Testes de Aceitação – Enlaces Backbone Secundário: este plano deverá
conter testes para verificação do atendimento de todos os requisitos descritos no Anexo
I-A do Edital de Licitação TRE/AL nº 28/2019, referentes aos enlaces de comunicação do
Backbone Secundário (TRE/AL e Cartórios Eleitorais). O plano deve englobar testes de
enlaces e equipamentos do Backbone Secundário.
e.2) Plano de Testes de Aceitação do SGRS: este plano deverá conter testes para
verificação do atendimento de todos os requisitos para o SGRS especificados no ANEXO
I-A do Edital de Licitação TRE/AL nº 28/2019.
e.3) Plano de Testes de Aceitação Global do Backbone Secundário: este plano deverá
conter testes para verificação do atendimento de todos os requisitos do Backbone
Secundário especificados no ANEXO I-A do Edital de Licitação TRE/AL nº 28/2019, de
forma a garantir o funcionamento completo e integrado de todos os enlaces e
equipamentos fornecidos, operando de forma individual e simultânea.
e.3.1) Os planos de testes de aceitação deverão seguir as seguintes recomendações:
e.3.1.1)
Deve haver pelo menos um teste para verificação do atendimento de cada
requisito de funcionalidade dos serviços especificados no ANEXO I-A do Edital de
Licitação TRE/AL nº 28/2019;
e.3.1.2)
Para cada teste devem ser descritos os procedimentos, ambientes e
equipamentos a serem utilizados e os resultados esperados.
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f)
Apresentar o Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte do Backbone
Secundário: contendo os procedimentos acordados entre CONTRATANTE e
CONTRATADA definindo:
f.1)
Procedimento de operação e gerenciamento do Backbone Secundário a ser
adotado pelo CONTRATANTE;
f.2)
Procedimentos para suporte em primeiro nível por parte das equipes técnicas da
Justiça Eleitoral (TRE/AL e Cartórios Eleitorais) em caso de necessidade de
reconfiguração ou parada para testes e manutenção preventiva solicitados pela
CONTRATADA;
f.3)
Procedimento de operação, gerenciamento e suporte do Backbone Secundário a
ser adotado pela CONTRATADA;
f.4)
Recomendações e instruções sobre acesso ao Serviço de Gerência de Redes e
Serviços fornecido.
g) A CONTRATADA deverá entregar ao CONTRATANTE 01 (uma) cópia completa de cada
um dos documentos;
h) Constituir uma Equipe Técnica
acompanhamento dos trabalhos;

(com

um

Responsável

Técnico)

para

o

i) Não parar ou suspender o trabalho, no todo ou em parte, enquanto houver alguma
pendência técnica, salvo com ordem expressa em contrário emitida pelo
CONTRATANTE. As pendências deverão ser resolvidas com base no contrato, que por
sua vez se baseia nas especificações do Edital de Licitação TRE/AL nº 28/2019 e seus
anexos;
j) Observar, quanto às reuniões de acompanhamento previstas no ANEXO I-A do Edital
de Licitação TRE/AL nº 28/2019, o seguinte:
j.1)
Serão programadas reuniões (em princípio mensais) de acompanhamento entre
a CONTRATADA e a equipe técnica do CONTRATANTE, em locais a serem programados
entre as partes;
j.2)
Antes de cada reunião de acompanhamento, a CONTRATADA entregará ao
CONTRATANTE as informações sobre o progresso das instalações daquele período, com:
identificação do período, metas previstas, metas cumpridas, estado atual, pendências,
alterações e justificativas.
j.3)
Adicionalmente, a equipe técnica do CONTRATANTE poderá solicitar reuniões e
informações adicionais a CONTRATADA a respeito de qualquer parte do trabalho que
julgue necessário. As informações adicionais deverão ser prontamente preparadas pela
CONTRATADA e enviadas à equipe técnica do CONTRATANTE através de fac-símile, email ou outro meio mais propício.
k) Assegurar, quando necessário, à equipe técnica do CONTRATANTE, o livre acesso às
suas instalações, bem como nas de suas subcontratadas (caso existam), para o
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acompanhamento de todos os trabalhos e atividades relativas ao fornecimento dos
produtos contratados;
l) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, salvo
mediante prévia e expressa autorização do TRE/AL;
m) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados sobre os
serviços contratados;
n) Manter durante toda a execução do contrato as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
o) Responsabilizar-se pelas obrigações decorrentes das normas que estabeleçam
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução dos
contratos, não transferindo, em hipótese alguma, a responsabilidade pelos respectivos
pagamentos à Administração do CONTRATANTE, inclusive se houver obrigatoriedade
de retenção;
p) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
empreendido pelo TRE/AL;
q) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados válidos todos os expedientes/notificações
enviadas ao endereço eletrônico indicado.
CLÁUSULA QUINTA - DA ACEITAÇÃO
A aceitação dos serviços contratados será realizada em etapas. A CONTRATADA
deverá preparar e fornecer previamente os Planos de Testes de Aceitação, que serão
submetidos ao CONTRATANTE para fins de análise e aprovação.
PARPAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá também fornecer todos os meios e
recursos necessários para a realização dos processos de aceitação dos serviços
contratados.
PARÁGRAFO SEGUNDO -

As etapas de aceitação serão:

3.1.

Aceitação dos Enlaces;

3.2.

Aceitação Global;

3.3.

Aceitação Final.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As aceitações serão formalizadas através de Relatórios de
Testes de Aceitação (emitidos com base nos Planos de Testes de Aceitação)
devidamente assinados pelos executores dos testes. A CONTRATADA elaborará um
modelo de Relatório de Testes que deverá ser aprovado pelo CONTRATANTE antes de
seu uso.
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PARÁGRAFO QUARTO - Aceitação dos Enlaces do Backbone Secundário (Concentrador,
conexões dedicadas): Estas aceitações seguirão os Planos de Testes de Aceitação dos
Enlaces do Backbone Secundário, e serão realizadas de acordo com o cronograma
elaborado pela CONTRATADA. A execução dos testes será de responsabilidade da
CONTRATADA com acompanhamento pelos técnicos do CONTRATANTE. A CONTRATADA
deverá fornecer equipamentos, documentação e outras facilidades adicionais
necessárias para a realização dos testes.
PARÁGRAFO QUINTO -

Aceitação Global:

a)
A Aceitação Global seguirá o Plano de Testes de Aceitação Global. A
execução dos testes será de responsabilidade da CONTRATADA com
acompanhamento pelos técnicos do CONTRATANTE.
b)
Esta aceitação ocorrerá somente após a Aceitação dos Enlaces do
Backbone Secundário;
c)
A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos, documentação e outras
facilidades adicionais necessárias para a realização dos testes.
PARÁGRAFO SEXTO -

Aceitação Final:

a)
Esta aceitação será considerada realizada após o Período de
Funcionamento Experimental – PFE, que é o período de 30 (trinta) dias em
funcionamento ininterrupto após a Aceitação Global, e após a eliminação de todas
as pendências.
b)
A condição para Aceitação Final é que todos os serviços fornecidos para o
Backbone Secundário funcionem de forma ininterrupta durante 30 (trinta) dias,
conforme determina o PFE.
c)
As condições para cumprimento do PFE estão descritas no item “Período
de Funcionamento experimental – PFE” do Anexo I-A do Edital de Licitação TRE/AL
nº 28/2019.
CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR E DO REAJUSTE CONTRATUAL
O preço a ser pago à CONTRATADA, pela execução do objeto deste contrato, é o
constante de sua proposta, atualizada com o último preço ofertado no pregão, sendo de
R$ XX (XXXX) o valor deste contrato.
Serviço
inst_con_TRE
Valt_PERFIL_con_TRE
inst_con_ded
Valt_PERFIL_con_TRE

Quantidade
1
1
43
10

Valor
Unitário
(R$)

-

Valor Total
(R$)

-
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VTtot_inst_AL =
QUANTIDADE
estimada
(12 meses)

Valor
Unitário
(R$)

Valor
Mensal
(R$)

Valor Total
(R$)

con_TRE_AL_PERFIL 1
0
con_TRE_AL_PERFIL 2
0
con_TRE_AL_PERFIL 3
0
con_TRE_AL_PERFIL 4
1
con_TRE_AL_PERFIL 5
0
con_TRE_AL_PERFIL 6
0
con_ded_AL_perfil_1
6
con_ded_AL_perfil_2
35
con_ded_AL_perfil_3
0
con_ded_AL_perfil_4
1
con_ded_AL_perfil_5
0
con_ded_AL_perfil_6
1
VTtot_men_con_AL =
VT_AL (VTtot_inst_AL+ VTtot_men_con_AL) =
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12
(doze) meses. Somente após esse período os serviços poderão ser reajustados
mediante negociação entre as partes, momento no qual, será apreciada a possibilidade
da aplicação do índice setorial IST ou outro divulgado pela ANATEL, no período entre o
mês básico da apresentação da proposta e o mês anterior ao reajuste, compreendendo
sempre o período de 12 meses, de acordo com a seguinte fórmula:
PR = __IMR__ x PA, onde:
IMM
PR = Preço reajustado
IMR = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste
IMM =
Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da
proposta
PA = Preço anteriormente praticado
PARÁGRAFO SEGUNDO - A administração antes de conceder o reajuste poderá exigir
que a CONTRATADA apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de seus
custos ocorrida no período do reajuste proposto.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do
Fornecedor, por ordem bancária, no prazo de 10 (dez) dias, quando mantidas as
mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos:
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a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão
(nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito –
CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS –
CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria
da Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida
pela Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e
Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
PARÁGRAFO PRIMEIRO Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a
reajustamento de preços ou a atualização monetária.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento dos serviços na fase de implantação do Backbone
Secundário será feito em parcelas, conforme o cronograma da Tabela 1 abaixo,
liberadas de acordo com a execução e entrega. Deve ser observado que o Contratante
requer um prazo máximo de 10 (dez) dias para atestar e operacionalizar o pagamento
após cada comprovação de execução e entrega de serviços.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento dos serviços a serem prestados durante o
prazo contratual será feito em parcelas mensais, conforme mostrado na tabela 2
abaixo. Deve ser observado que o contratante requer um prazo máximo de 10 (dez)
dias para atestar e operacionalizar o pagamento após cada comprovação de execução e
entrega de serviços.
PARÁGRAFO QUARTO - O serviço de mudança de local de instalação de enlaces
(obrigação acessória) somente será efetuado se e quando necessário e efetivamente
prestado, mediante solicitação do TRE/AL.
TABELA 1 (mostra as parcelas de pagamentos conforme o evento condicionante):
Parcela

Valor

Evento Condicionante

a)

70% (∑ Vinst_con_TRE) +
70% (∑ Vinst_con_ded do 1º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 1º Grupo

b)

70% (∑ Vinst_con_ded do 2º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 2º Grupo

c)

70% (∑ Vinst_con_ded do 3º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 3º Grupo

d)

70% (∑ Vinst_con_ded do 4º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 4º Grupo

e)

70% (∑ Vinst_con_ded do 5º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 5º Grupo
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f)

10% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Global

g)

20% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Final

PARÁGRAFO QUINTO O pagamento dos serviços a serem prestados durante o
prazo contratual será feito em parcelas mensais, conforme mostrado na Tabela 2
abaixo:
TABELA 2

(mostra as condições para os pagamentos mensais de serviços):

Valor
Vmen_con_TRE_AL

Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL

Início / Período / Evento Condicionante
início : imediato a partir da Aceitação do 1º Grupo
período : até o final do contrato
evento condicionante: apresentação da “fatura”
relativa aos serviços executados até o 5º dia útil do
mês subsequente
início : imediato para todas as conexões dedicadas
instaladas em um determinado Grupo, a partir da
Aceitação deste Grupo
período : até o final do contrato
evento condicionante: apresentação da “fatura”
relativa aos serviços executados até o 5º dia útil do
mês subsequente

PARÁGRAFO SEXTO Desconto a ser aplicado pelo não cumprimento do SLA
(Service Level Agreement) contratado para conexões TRE e conexões dedicadas:
O SLA não estará cumprido caso o somatório de tempos de parada do respectivo
enlace do Backbone Secundário exceda o tempo permitido de parada Tpermparada,
que é obtido por:
Concentrador:
Tpermparada_con_TRE = Ttotal_disp_con_TRE x (1 – 0,9944)
onde:
Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma Concentrador no
respectivo mês
0,9944 equivale ao SLA de 99,44%
Conexões Dedicadas:
Tpermparada_con_ded = Ttotal_disp_con_ded x (1 – 0,991)
onde:
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Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão
dedicada no respectivo mês
0,991 equivale ao SLA de 99,1%
PARÁGRAFO SÉTIMO - Em caso de não cumprimento do SLA (acordo de nível de serviço)
contratado, a CONTRATADA se obrigará a conceder um desconto na parcela
subsequente (do mês seguinte) de pagamento mensal, observando a seguinte regra:
Concentrador:
Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_TRE_AL / Ttotal_disp_con_TRE) x
(2 x ( PNF – Tpermparada_con_TRE))
onde:
Vmen_con_TRE_AL = Valor mensal pago pela Concentrador
Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma Concentrador no
respectivo mês
 PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em minutos
Tpermparada_con_TRE = tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado
Conexões Dedicadas:
Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL / Ttotal_disp_con_ded) x
(2 x ( PNF – Tpermparada_con_ded))
onde:
Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL = Valor mensal pago pela respectiva conexão dedicada
Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão
dedicada no respectivo mês
 PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em minutos
Tpermparada_con_ded = tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado
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Ou seja, o desconto na parcela subsequente será proporcional a 2 (duas) vezes ao
somatório dos PNF, descontado o tempo de parada permitido de acordo com o SLA
contratado.
Obs. 1:
o PNF – Período de não funcionamento da conexão é o tempo decorrido
entre a “abertura de chamado técnico” e a solução do problema, atestada pela equipe
técnica da Justiça Eleitoral.
Obs. 2:
serão excluídas dos cálculos de PNF as paradas programadas pela equipe
técnica da Justiça Eleitoral em conjunto com a CONTRATADA.
PARÁGRAFO OITAVO deverá:

Para que seja efetuado o pagamento, a CONTRATADA

a) Apresentar nota fiscal dos serviços prestados;
b) Comprovar sua regularidade, assim como a da executora do objeto, perante a
Seguridade Social (Certidão Negativa de Débito – CND), o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS – CRF) e a Fazenda Federal
(Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais e Certidão de Quitação da
Dívida Ativa da União fornecida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional);
c) Comprovar quitação dos impostos, taxas e demais encargos que incidam sobre os
pagamentos resultantes da contratação.
PARÁGRAFO NONO - O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na
proposta e nota de empenho.
PARÁGRAFO DEZ encarregada da execução do contrato, entre aqueles constantes dos
documentos de habilitação, terá de ser solicitada formal e justificadamente, com
antecedência mínima de 8 dias úteis, da data prevista para o pagamento da nota fiscal,
não se aceitando pedido de substituição de CNPJ após o dia 30 de novembro de cada
ano.
PARÁGRAFO ONZE - Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
PARÁGRAFO DOZE - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
PARÁGRAFO TREZE O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
PARÁGRAFO CATORZE Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à
nota fiscal documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
PARÁGRAFO QUINZE Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso,
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para
tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
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EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

PARÁGRAFO DEZESSEIS - Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12
(doze) meses da contratação. Somente após esse período, em caso de prorrogação da
vigência contratual, os serviços poderão ser reajustados mediante negociação entre as
partes, momento no qual será apreciada a possibilidade da aplicação do índice setorial
IST ou outro divulgado pela ANATEL, no período entre o mês básico de apresentação da
proposta e o mês anterior ao reajuste, compreendendo sempre o período de 12 meses,
de acordo com a seguinte fórmula:
PR=IMR X PA, onde:
IMM
Onde:
PR= Preço Reajustado
IMR= Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste
IMM = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da
proposta
PA= Preço anteriormente praticado
PARÁGRAFO DEZESSETE - A Administração antes de conceder o reajuste poderá exigir
que a licitante contratada apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de
seus custos ocorrida no período do reajuste proposto.
CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA
Para fiel cumprimento das obrigações assumidas, a CONTRATADA prestará garantia no
valor de R$ XX (XXXX), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor deste contrato,
modalidade __________ prevista no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA se obriga a apresentar nova garantia, conforme
o caso, no prazo máximo de 48 horas, antes do seu vencimento, ou da redução do seu
valor em razão de aplicação de quaisquer penalidades, ou da assinatura de termo
aditivo que implique na elevação do valor do contrato, mantendo-se o mesmo
percentual estabelecido no caput desta Cláusula.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia, ou a parte remanescente, será devolvida à
CONTRATADA após o cumprimento integral das obrigações decorrentes do contrato.
CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
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As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2019, alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº 084621 (Julgamento de causas e
gestão administrativas) - Natureza da Despesa nº 339040 (Serviços de Tecnologia da
Informação e Comunicação).
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à
conta das dotações orçamentárias respectivas.
CLÁUSULA DEZ – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A contratada que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a
União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
PARÁGRAFO PRIMEIRO Pela inexecução total ou parcial a CONTRATADA ficará
sujeita às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas
pela autoridade competente do CONTRATANTE, conforme a gravidade do caso,
assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos,
porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
PARÁGRAFO SEGUNDO As sanções de advertência, bem como de impedimento para
licitar e contratar com a Administração Pública (Lei nº 10.520/2002), poderão ser
aplicadas à CONTRATADA juntamente com as multas convencionais e de mora,
descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
PARÁGRAFO TERCEIRO A CONTRATADA, durante a execução do contrato, ficará
sujeita a advertência e multa de mora, variável de acordo com a gravidade dos casos a
seguir: Para efeito de aplicação de advertência e multa, às infrações são atribuídos
graus, conforme as tabelas 1 e 2 a seguir:
Grau

Correspondência

1

Advertência

2

Multa de 0,2 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 2,5% do contrato por ocorrência.

3

Multa de 0,4 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 7,5% do contrato por ocorrência.

4

Multa de 0,8 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
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do contrato, até o máximo de 15% do contrato por ocorrência.
5

Multa de 1,6 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 30% do contrato por ocorrência.

Item

Descrição

Grau

1

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexo
não previstos nesta tabela de penalidades, por item e por
ocorrência

1

2

Atrasar na entrega de qualquer serviço não previsto nesta tabela
de penalidades

1

3

Deixar de cumprir determinação
fiscalizador, por ocorrência

do

2

4

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos
não previstos nesta tabela de penalidades, após reincidência
formalmente notificada pelo fiscalizador, por item e por ocorrência

2

5

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 1º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

2

6

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 2º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

2

7

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 3º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

2

8

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 4º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

2

9

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão da Aceitação Global,
considerando o prazo definido no cronograma de eventos deste
documento

2

10

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão do PFE, consideradas
as exigências especificadas para cumprimento deste Período de

2

formal

ou

instrução
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Funcionamento Experimental neste documento
11

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de
endereço ou velocidade de conexão dedicada, por item por
ocorrência

2

12

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de
endereço ou velocidade de um Concentrador, por item por
ocorrência

3

13

Problemas de não funcionamento de um Concentrador

3

14

Problemas de não funcionamento de uma conexão TRE

3

15

Problemas de não funcionamento de todas conexões TRE

3

16

Problemas de não funcionamento de uma conexão dedicada

3

17

Problemas de não funcionamento de cinco ou mais conexões

3

18

Não prestação do Serviço de Manutenção de acordo com as
características especificadas neste documento

3

19

Não atendimento ao SLA contratado durante 3 (três) meses
seguidos (em qualquer tempo) para qualquer dos enlaces
(conexões TREs e conexões dedicadas)

3

20

Não atendimento ao SLA contratado durante 2 períodos de 2 (dois)
meses seguidos em um ano (contagem de cada ano a partir da
Aceitação Global) para qualquer dos enlaces (conexões TREs e
conexões dedicadas)

3

21

Não atendimento ao SLA contratado durante 4 períodos de 1 (um)
mês em um ano (contagem de cada ano a partir da Aceitação
Global) para qualquer dos enlaces (conexões TREs e conexões
dedicadas)

3

22

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso
fortuito, os serviços contratuais, por dia de ocorrência

4

23

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico,
lesão corporal ou consequências letais

5

PARÁGRAFO QUARTO - O atendimento para a resolução de problemas nos circuitos
obedecerá aos prazos abaixo:
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a)

b)

c)

Severidade ALTA: Esse nível de severidade é aplicado quando há a
indisponibilidade no uso do serviço. Prazo para atendimento inicial: 06 (seis)
horas, contadas a partir do registro da ocorrência. Prazo de Solução
Definitiva de 24 (quatro) horas;
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 para atendimento inicial: 12 (doze) horas,
contadas a partir do registro da ocorrência. Prazo de Solução Definitiva de 48
(quarenta e oito) horas.
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.

PARÁGRAFO QUINTO - 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, dentro dos limites temporais estabelecidos
inicialmente.
PARÁGRAFO SEXTO - Será considerado para efeitos do nível 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;
PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADA estará sujeita, garantida prévia defesa e sem
prejuízo da possibilidade de rescisão do contrato, a penalidades e/ou multas.
PARÁGRAFO OITAVO - As multas poderão ser aplicadas cumulativamente, a critério do
TRE-AL e em função do não cumprimento do Acordo de Nível de Serviço, conforme a
severidade apresentada.
PARÁGRAFO NONO - A contagem do prazo de solução definitiva de cada chamado será a
partir da abertura do chamado na Central de Atendimento disponibilizada pela
CONTRATADA, até o momento da comunicação da solução definitiva do problema e
aceite pela equipe técnica do TRE-AL.
PARÁGRAFO DEZ - 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 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.
PARÁGRAFO ONZE - Em Véspera e dia da Eleição, considerados os turnos de eleições
oficiais individualmente e eleições suplementares, com a comunicação formal nesta
última hipótese, deverá haver técnico de emergência nas dependências do TRE, com
capacitação referente aos equipamentos instalados no ponto concentrador e nos
cartórios/escritórios remotos e com os demais contatos necessários, sendo o prazo de
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solução definitiva para severidade ALTA contada a partir do registro da ocorrência de 08
horas na véspera e de 120 minutos no dia da Eleição.
PARÁGRAFO DOZE - Não cumprimento do prazo de solução na véspera e dia da eleição
enseja em multa de 5% do valor global do contrato, acréscimo de 0,5% de multa a cada
60 minutos de atraso suplementar até o máximo de 15%, salvo força maior
devidamente comprovada.
PARÁGRAFO TREZE - Observações importantes:
a) A verificação do cumprimento dos prazos de fornecimento dos produtos e serviços
que compõem o Backbone Secundário, para efeito de aplicação das penalidades
previstas, será feita tomando-se por base o Cronograma de Eventos definido no Anexo
I-A;
b) A verificação do cumprimento do SLA definido no Anexo I-A será feita com base nos
chamados de manutenção registrados junto ao SGRS fornecido e com base nos
registros de ocorrências efetuados pelo Contratante. Deve ser considerado que:
b.1) O PNF – Período de Não Funcionamento do Enlace será computado em minutos
a partir da “abertura do chamado de manutenção” feito pelo “0800” da licitante
contratada;
b.2) O término do PNF será computado a partir do aceite da manutenção
(fechamento do chamado) obrigatoriamente feito por um técnico do local
responsável pela abertura do chamado, sendo necessária a identificação deste
técnico responsável pelo fechamento do chamado;
b.3) O somatório de PNF em minutos (“períodos de não funcionamento do enlace”)
será o tempo considerado como base para avaliar o cumprimento do SLA, e será
tomado como base para a aplicação de todas as penalidades previstas neste
documento devido ao não cumprimento deste requisito;
c) O não atendimento do SLA, e consequente redução do valor a ser faturado, não
inibe a aplicação das penalidades previstas em contrato;
d) O não cumprimento de qualquer exigência definida no Anexo I-A que implique
em aplicação de penalidades conforme o previsto no edital, no capítulo referente a
“SANÇÕES ADMINISTRATIVAS”, será notificado à licitante contratada por meio de
mensagem emitida pelo Gestor do Contrato designado pelo Contratante, com
cópia para a Secretaria de Tecnologia da Informação/(órgão) Contratante,
Secretaria de Administração/(órgão) Contratante e Diretoria da Contratada.
PARÁGRAFO QUATORZE- O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo
CONTRATANTE ou cobrado judicialmente.
PARÁGRAFO QUINZE- Na aplicação das penalidades previstas neste parágrafo a
autoridade competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade, e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência
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de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.
PARÁGRAFO DEZESSEIS - A CONTRATADA, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a execução dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à
sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de
fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condições deste contrato, ou que impeça a sua execução,
por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.
PARÁGRAFO DEZESSETE - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma
do art. 109, da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO DEZOITO Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida,
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. XX da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
PARÁGRAFO DEZENOVE - O CONTRATANTE promoverá o registro no SICAF de toda e
qualquer penalidade imposta à CONTRATADA.
PARÁGRAFO VINTE- No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
PARÁGRAFO VINTE E UM - A data a ser utilizada como referência para a atualização do
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário Eletrônico.
PARÁGRAFO VINTE E DOIS - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos
entre as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
PARÁGRAFO VINTE E TRÊS - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.
CLÁUSULA ONZE - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Dos atos administrativos concernentes ao presente contrato cabe recurso nos
termos do art. 109 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DOZE - DA RESCISÃO
O CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato, sem prejuízo das
penalidades contratuais ou legais, no caso de sua inexecução total ou parcial ou nos
demais previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/93, e ainda nos seguintes:
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a) não-correção dos defeitos ou deficiências devidamente notificados nos serviços;
b) descumprimento das condições de habilitação e qualificação legalmente
exigidas, bem como das condições constantes deste instrumento e da proposta.
CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES
O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses
previstas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA QUATORZE - DA VIGÊNCIA E DA DURAÇÃO
O presente contrato terá vigência a partir da data de sua publicação no Diário
Oficial da União e duração de 12 (doze) meses, admitida sua prorrogação nos termos da
lei.
CLÁUSULA QUINZE - DO FORO
O foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de Alagoas é o
competente para solucionar qualquer questão relativa ao presente contrato.
CLÁUSULA DEZESSEIS - DA PUBLICIDADE
O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União,
conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, correndo as
despesas por conta do CONTRATANTE.
E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam o presente
instrumento em três vias de igual teor e forma para todos os fins de direito.
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Pelo TRE/AL:
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente do TRE/AL
Pela Empresa:
Representante legal da empresa
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EDITAL Nº 31 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2019

PROCESSO Nº: 0011213-69.2018.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
Data: 16 de julho de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA
Horário de Abertura: 14 horas
Local: www.comprasnet.gov.br

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
– TRE/AL, por
intermédio da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem
interessar
possa,
que
realizará
licitação
na
modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme descrito neste
Edital e seus Anexos, objetivando a contratação de serviços de
telecomunicações, para prover a comunicação de dados entre a sede o
TRE/AL, os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça
Eleitoral, localizados em todo o estado de Alagoas, incluindo:
fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos
necessários para o funcionamento correto destes enlaces, e serviço de
implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces, tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação
deste Tribunal.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17/07/2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005 e, subsidiariamente, pela Lei
nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores alterações e demais normas
pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 8.538, de 06/10/15, o
Decreto nº 7.174/2010, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência deste
Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual
se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Uniﬁcado de Fornecedores - nas
licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no
que couber, pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital
e seus anexos.
1- DO OBJETO
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1.

O presente Pregão tem por objeto a contratação de serviços de
telecomunicações para prover a comunicação de dados entre a sede o
TRE/AL, os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral,
localizados em todo o estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de
enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos necessários para o
funcionamento correto destes enlaces, e serviço de implantação,
operação,
manutenção
e
gerência
destes
enlaces,
conforme
especificações deste edital e seus anexos.

1.1.1. Considera-se o “Backbone Secundário” de comunicação de dados o
conjunto de enlaces de comunicação de dados que compreende a conexão
entre os Cartórios Eleitorais, escritórios remotos da Justiça Eleitoral em
Alagoas e a rede da Justiça Eleitoral em Alagoas.
1.1.2. A licitante contratada deverá prover os serviços de telecomunicações de
dados entre os Cartórios Eleitorais em Alagoas, escritórios remotos da Justiça
Eleitoral em Alagoas e o Prédio sede do TRE/AL, conforme explicitado no item
4 do Anexo I-A (Especificações do objeto).
1.1.3. As exigências e especiﬁcações destinadas aos cartórios eleitorais, para
ﬁns de facilitação de leitura, são automaticamente aplicáveis aos escritórios
remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas, nos itens do Termo de Referência
(Anexo I).
1.1.4. O Backbone Secundário especiﬁcado neste edital deverá substituir o
backbone atual de ligação entre os Cartórios Eleitorais e o Prédio Sede do
TRE/AL, implementado por meio do Contrato TRE/AL nº 40/2014. À medida que
os enlaces forem ativados no Backbone Secundário especiﬁcado neste Edital,
os enlaces integrantes do Contrato TRE/AL nº 40/2014 serão desativados,
garantindo o funcionamento contínuo das conexões entre os Cartórios
Eleitorais e o Prédio Sede do TRE/AL.
2 – DOS PRAZOS
2.1.
Os prazos para implantação dos serviços deverão observar o
disposto no ANEXO I-A deste edital.
2.2.
O prazo de vigência do contrato objeto deste edital é de 12 (doze)
meses, a partir da data de assinatura do contrato, prorrogáveis até o limite de
60 (sessenta) meses, a critério de Administração e conforme a legislação de
regência.
3 – DA PARTICIPAÇÃO
3.1.

Poderão participar deste pregão os interessados do ramo
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pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no
Sistema de Cadastro Uniﬁcado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial,
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste
Edital e seus anexos.
3.2.
Será admitida a participação de empresas associadas na forma de
consórcio, obedecido o disposto no art. 16 do Decreto nº 5.450/2005, devendo
ser apresentados junto com os documentos de habilitação os seguintes
documentos:
3.2.1. Comprovação de compromisso de constituição de consórcio, formalizado
por instrumento público ou particular, subscrito pelos representantes das
empresas participantes, com indicação da empresa “Líder” (Responsável) e
declaração de responsabilidade solidária de todas as integrantes, pelos atos
praticados em consórcio, tanto na fase de licitação, quanto na de execução do
futuro contrato. As empresas consorciadas deverão promover a constituição e
o registro do consórcio, se vencedor da licitação, antes da celebração do
contrato.
3.2.2. Declaração de aceitação, pela empresa “Líder” de ser a responsável
pela execução de todo o objeto da licitação, sem prejuízo da responsabilidade
solidária das demais consorciadas, no caso de o consórcio ser o vencedor.
3.2.3. No caso de formação de consórcio para atendimento aos requisitos do
Anexo I-A deste edital deve ser apresentada uma das empresas como “Líder”
(Responsável) do consórcio, deve ser descrita, na proposta a ser apresentada,
a responsabilidade de cada uma das empresas consorciadas, e devem ser
observadas todas as demais regras e restrições constantes da Lei 8.666/93
(Artigo 33). A empresa “Líder” do consórcio deverá responder ao contratante
diretamente por todos os serviços que venham a ser contratados.
3.2.3.1. A empresa “Líder” não pode deixar o consórcio, sob pena de
encerramento do contrato. Caso qualquer uma das demais empresas
integrantes do consórcio deixe o consórcio, os trabalhos executados por esta
empresa devem ser executados pelas demais empresas integrantes do
consórcio, sem prejuízo do andamento dos serviços. Toda a documentação
apresentada pela empresa que eventualmente deixar o consórcio deverá ser
apresentada pelas demais que se responsabilizarem pela execução do serviço
atribuído a esta empresa, de forma a comprovar o atendimento aos requisitos
do edital.
3.3.
Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório.
3.3.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação
e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
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e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
3.4.
No ato de envio de suas propostas, as Microempresas ou Empresas
de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão
Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº
123/2006 para fazerem jus aos benefícios previstos no referido diploma legal.
3.5.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

3.5.1. Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
3.5.2.
Que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos da punição;
3.5.3.

Estrangeiras que não funcionem no País;

3.5.4. Que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por aﬁnidade até o terceiro grau, inclusive, dos
magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção,
cheﬁa e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades
situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com
o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça
(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ.
4 – DA VISTORIA
4.1.
As proponentes interessadas na prestação dos serviços contidos
neste edital poderão vistoriar os locais em que a infraestrutura necessária à
prestação do serviço será instalada, em companhia de servidor designado
para esse ﬁm, para perfeito conhecimento do objeto licitado e das condições
físicas existentes para possível retirada e reinstalação de equipamentos, não
se admitindo alegação posterior de desconhecimento de diﬁculdades caso
optem por não realizá-la.
4.2.
A vistoria acima mencionada, de caráter facultativo, poderá ser
agendada na Coordenadoria de Infraestrutura do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, através do e-mail cie@tre-al.jus.br ou pelo telefone (82) 2122-7753.
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
5.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto
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nº 5.450/05).
5.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de
Cadastramento Uniﬁcado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que
também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
5.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e
senha, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br,
opção pregão eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.
5.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art.
3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
5.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor
da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº
5.450/05).
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
6.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como ﬁrmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão
pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 5.450/05).
6.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Inciso IV, do Art. 13º,
do Decreto 5.450/05).
6.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e
senha privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com
a descrição do serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a
partir da data da disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br
e até a data e hora marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico.
6.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05).
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6.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando
do campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública,
observado o disposto no item 6.7 do edital; e
2.

descrição completa dos serviços que compõem o lote único, de acordo
com o Anexo I-A deste edital.

6.4.1. Caso o campo seja preenchido com especiﬁcações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que
a descrição complementar não contrarie as especiﬁcações constantes no
edital, sob pena de desclassificação.
6.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especiﬁcações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
6.4.2.1. Entretanto, se da proposta constarem condições materiais mais
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para
efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na execução
contratual.
6.4.3. Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer
tipo de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo,
ou qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta
identificação somente constará na proposta ajustada encaminhada nos
termos do item 6.12.
6.5.
As declarações referidas no subitem 12.1. “c”, deverão ser enviadas,
em campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio
da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na
fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat , pelo
Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
6.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como
tributos, encargos legais, embalagens, frete etc.
6.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60
(sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas
que o omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido
serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
6.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos
objetos desta licitação (Anexo I-A) e as descrições constantes no Catálogo de
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Serviços do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste
edital.
6.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.
6.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de
propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de
eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será
responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
6.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a
proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos
itens deste edital.
6.12.
A proposta ajustada ao lance ﬁnal da licitante vencedora e os
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no
SICAF, se necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema
Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação
deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco,
agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser
utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no
ANEXO II.
6.13.
Também deverão ser encaminhados, como anexo, pelo sistema
Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro, os seguintes documentos:

1.

Relação dos estabelecimentos (matriz e/ou ﬁliais e/ou pontos de
assistência) que a licitante possui, cada qual apto a prestar os serviços de
suporte aos enlaces de dados solicitados no Termo de Referência em
anexo, devendo compreender, no mínimo, um escritório no estado
Alagoas;

a.1) Na relação dos estabelecimentos devem ser discriminados o nome, CNPJ,
endereço, telefone e responsável técnico.

2.

Especificações Técnicas da proposta, com:

b.1) Descrição dos aspectos técnicos dos produtos e serviços oferecidos;
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b.2) Planilhas Técnicas, com informações sobre as linhas de comunicação.

3.

Planilha de Preços, conforme Modelo do Anexo I-D.

6.13.1. O documento contendo as especiﬁcações técnicas que não atendam os
requisitos mínimos especiﬁcados no Termo de Referência, implicará na
desclassificação da licitante.
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as
especificações detalhadas no presente edital.
7.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro.
7.2.1. A desclassiﬁcação de proposta será sempre fundamentada e registrada
no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
7.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classiﬁcadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
8.1.
Após a classiﬁcação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
8.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor global dos serviços
ofertados.
8.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o
horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
8.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
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8.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema.
8.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro,
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
8.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício
somente após comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado
para divulgação desta licitação.
8.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro,
mediante encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento
iminente dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, ﬁndo o
qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
8 .8 .
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8.9. Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão reduzir
seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
8.10. A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem
classificado.
9 - DO CRITÉRIO DE DESEMPATE
9.1.
Será assegurado, como critério de desempate, preferência de
contratação a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme
disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006.
9.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.
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9.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta inicial
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
9.1.3. Para identiﬁcação da situação de empate, o Sistema de Pregão
Eletrônico, após encerramento da fase de lances identiﬁcará, em coluna
própria as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes,
fazendo a comparação entre os valores da primeira colocada, caso esta não
seja uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e das demais
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na ordem de classificação.
9.2.
Após o encerramento, para cada item que teve uma empresa de
médio ou grande porte como vencedora do melhor lance, o sistema selecionará
todas as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo último lance
enviado, para o item, seja até 5% superior à oferta vencedora. Após este
procedimento, o sistema enviará mensagem, via chat , informando quais os
itens terão desempate no lance.
9.3.
Para efeito do disposto no item 9.1., ocorrendo o empate, procederse-á da seguinte forma:
I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classiﬁcada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora
do certame, situação em que lhe será adjudicado o objeto licitado. Para
viabilizar tal procedimento, o Sistema selecionará os itens com tais
características, disponibilizando-os automaticamente nas telas do pregoeiro e
fornecedor, encaminhado mensagem também automática, por meio do c hat ,
convocando a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra
em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo de 5 (cinco) minutos, sob
pena de decair do direito concedido;
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classiﬁcada em
segundo lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema
convocará as demais Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte
participantes na mesma condição, na ordem de classificação;
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova
classiﬁcação dos fornecedores para ﬁns de aceitação. Não havendo êxito, ou
não existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte participante,
prevalecerá a classificação inicial;
IV – Caso sejam identiﬁcadas propostas de Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% (cinco
por cento) da primeira colocada, e permanecendo o empate até o
encerramento do item, o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais
fornecedores, deﬁnindo e convocando automaticamente a vencedora para o
encaminhamento da oferta final do desempate.
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V – A negociação de preço junto ao fornecedor classiﬁcado em primeiro lugar,
quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de proposta
e classificação final dos fornecedores participantes.
9.4.
Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração
duas casas decimais, sendo desprezadas as demais.
9.5.
Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o
tempo será interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será
retomado de onde parou.
10 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
10.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo
critério de menor preço por lote (lote único), decidindo sobre a aceitação
do preço obtido.
10.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como
limite máximo o valor total de R$ 1.027.634,16 (um milhão e vinte e sete
mil e seiscentos e trinta e quatro reais e dezesseis centavos), o que de
modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar
em busca de preços inferiores.
10.2.1.
O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao
valor de cada item que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do
lote ofertado, tendo como limite os valores constantes no Anexo I-C.
10.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
10.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o
resultado de julgamento das Propostas de Preços.
10.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subsequente, veriﬁcando a sua aceitabilidade e
procedendo à sua habilitação, na ordem de classiﬁcação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
edital.
10.5.1 Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

Edital 31 (0561381)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 904

11 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA.
11.1.
Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de
preferência estabelecidas no Decreto nº 7.174/2010.
12 - DA HABILITAÇÃO
1 2 .1 .
A habilitação do licitante vencedor será veriﬁcada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:
a) Quanto à Qualiﬁcação Jurídica e Fiscal: Situação da licitante perante o
Sistema de Cadastro Uniﬁcado de Fornecedores – SICAF- Habilitação Parcial,
após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtido por meio de
extrato “on line ” do site do Comprasnet, exceto a Fazenda Estadual, por se
tratar de prestação de serviços.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com
data de validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do
licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá
o prazo de 02 (dois) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via
protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de
certidão negativa de débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em
conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo especíﬁco do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item
6.5. do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.
d) Quanto à qualificação técnica:
d.1) Declaração de pessoa jurídica de direito público ou privado do país ou do
exterior, atendidas pela licitante, mencionando o bom funcionamento de sua
WAN com transmissão de dados com conexões dedicadas, e SGRS, utilizando
técnicas e meios de transmissão semelhantes às especiﬁcações deste Edital,
com composição de pelo menos 50 (cinquenta) conexões dedicadas entre
“Escritórios Remotos” e seu respectivo “Escritório Sede.”
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d .1.1) As WANs consideradas nas declarações fornecidas devem ter sido
implementadas nas Regiões onde a licitante tenha Outorga da ANATEL
correspondente ao ITEM 01 do Termo de Referência (Anexo I).
d.1.2)

A declaração deve conter pelo menos as seguintes informações:

d.1.2.1)

Nome da empresa ou instituição;

d.1.2.2)

Nome e cargo de quem assinou;

d.1.2.3)

Telefone para contato;

d.1.2.4)

Descrição breve da rede;

d.1.2.5)

Bom funcionamento da rede;

d.1.2.6)

Data que entrou em funcionamento.

d.2) para comprovar capacidade para execução dos serviços que abrangem as
atividades de suporte técnico, apresentando os seguintes documentos:
d.2.1) No caso de licitantes concorrendo individualmente:
d.2.1.1) Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação
de dados multimídia dentro do Estado de Alagoas, ou
d.2.1.2) Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação
de dados multimídia em nível nacional ou regional, que contemple o Estado de
Alagoas.
d.2.2) No caso de licitantes concorrendo na forma de consórcio:
d.2.2.1) A empresa LÍDER do consórcio deve apresentar:
d.2.2.1.1) Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação
de dados multimídia dentro do Estado de Alagoas, ou
d.2.2.1.2) Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação
de dados multimídia em nível nacional ou regional, que contemple o Estado de
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Alagoas.
d.2.2.2) As demais empresas integrantes do consórcio devem apresentar:
d.2.2.2.1) Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação
de dados multimídia dentro do estado de Alagoas, ou
d.2.2.2.2) Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação
de dados multimídia em nível nacional ou regional, que contemple o Estado de
Alagoas.
e) Quanto à Qualificação Econômico-Financeira:
e.1) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
já exigíveis e apresentados na forma de lei, que comprovem a boa situação
ﬁnanceira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oﬁciais quando encerrados
há mais de 3 meses da data de apresentação da proposta.
e .1.1) Serão considerados na forma de lei o balanço patrimonial e as
demonstrações contábeis assim apresentados:
e.1.1) publicados em Diário Oficial; ou
e.1.2) publicados em jornal de grande circulação; ou
e.1.3) por cópia registrada no órgão de Registro Público competente da sede
ou domicílio da licitante; ou
e.1.4) por cópia extraída do Livro Diário – devidamente autenticado no órgão
de Registro Público competente da sede ou domicílio da licitante – inclusive
com os Termos de Abertura e de Encerramento.
e.1.2) A análise da qualiﬁcação econômico-ﬁnanceira será feita por servidores
qualiﬁcados designados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e avaliada
pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), que deverão ser iguais ou superiores a 1 (um):
LG = _ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO_
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
SG = _________________ATIVO TOTAL___________________
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
LC = _ATIVO CIRCULANTE__
PASSIVO CIRCULANTE
e.1.3) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de
cálculos juntado ao balanço;
e.1.4) A licitante que apresentar resultado menor do que 1, em quaisquer dos
índices – Liquidez Geral – LG, Solvência Geral – SG, e Liquidez Corrente – LC,
deverá possuir patrimônio líquido mínimo correspondente a 10% do valor
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estimado da contratação do ITEM para o qual está concorrendo, na forma dos
§§ 2º e 3º do art. 31 da Lei nº 8.666/93.
e.1.5) Se necessária a atualização do balanço e do patrimônio líquido, deverá
ser apresentado, juntamente com esses documentos, o memorial de cálculo
correspondente.
e .1.6) As demonstrações contábeis deverão apresentar as assinaturas do
titular ou representante da empresa e do contabilista responsável, legalmente
habilitado.
e.1.7) As demonstrações contábeis das empresas com menos de um exercício
social de existência devem cumprir a exigência contida na lei, mediante a
apresentação do Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial
levantado.
e .1 .8 ) Poderão ser exigidas das empresas, para confrontação com as
Demonstrações Contábeis, as informações prestadas à Receita Federal.
e.1.9) Para as licitantes cadastradas no SICAF, cujos índices de LG, SG e LC
sejam iguais ou superiores a 1, ﬁca dispensada a apresentação do balanço
patrimonial e das demonstrações contábeis.
e.2) certidão negativa de falência, recuperação judicial e concordata, expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
12.2.
No momento em que forem veriﬁcados os documentos relativos à
habilitação, o pregoeiro deverá veriﬁcar, também, a existência de registros
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da
Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
12.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em
48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
12.3.1.
Havendo necessidade de analisar minuciosamente os
documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat”
a nova data e horário para a continuidade da mesma.
12.4.
A comprovação da regularidade ﬁscal das Microempresas ou
Empresas de Pequeno Porte licitantes será exigida para efeito de contratação,
conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art.
4º, do Decreto nº 8.538/2015.
12.4.1. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade ﬁscal
quando da comprovação de que trata o item 12.4., será assegurado prazo de
cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da
documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
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12.4.2. Para aplicação do disposto no subitem 12.4.1, o prazo para
regularização ﬁscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase
de habilitação.
12.4.3. A prorrogação do prazo previsto no subitem 12.4.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
12.4.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após os prazos de regularização ﬁscal de que tratam os subitens
12.4.1. e 12.4.3.
12.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos
subitens 12.4.1. e 12.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. XX da Lei nº 8.666, de 1993, sendo
facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, ou revogar a licitação.
12.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os
apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com
irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do item 12.1, serão
inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
12.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de
documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
12.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
12.8.
Para ﬁns de habilitação, a veriﬁcação pelo TRE/AL nos sítios oﬁciais
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
13 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
13.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data ﬁxada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@treal.jus.br.
13.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração
do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro
horas).
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13.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será deﬁnida e
publicada nova data para realização do certame.
13.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à
data ﬁxada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.gov.br, cujas
respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site
do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br.
14 - DOS RECURSOS
14.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá
manifestá-la ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário
próprio, explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de
habilitação.
14.2.
O Pregoeiro informará, via chat , o tempo para a recepção, pelo
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e
fechando ao término do tempo informado.
14.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de
recurso, o Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a
manifestação de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para
o registro das razões do recurso, no prazo de 3 (três) dias, as quais poderão
ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo,
apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico,
e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade
competente.
14.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
14.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no
prazo estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso
e a adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
15 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
15.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
15.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria
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autoridade competente.
15.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN
– Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos
termos do Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.
16 - DA CONTRATAÇÃO.
16.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante contrato, na qual constarão todas as especiﬁcações do objeto, valor,
prazo de pagamento, prazo de início da prestação dos serviços, em
conformidade com este edital e seus anexos.
1 6 .2 .
A licitante vencedora deverá assinar e devolver o instrumento
contratual no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação
para tal fim.
16.3.
Antes da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser
mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
17.1.

As constantes da Cláusula Nona do Anexo III deste Edital.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
18.1.

As constantes da Cláusula Oitava do Anexo III deste Edital.

19 – DA ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS
19.1. A aceitação dos serviços contratados será realizada em etapas. A
CONTRATADA deverá preparar e fornecer previamente os Planos de Testes
de Aceitação, que serão submetidos ao CONTRATANTE para ﬁns de análise e
aprovação.
19.2. A CONTRATADA deverá também fornecer todos os meios e recursos
necessários para a realização dos processos de aceitação dos serviços
contratados.
19.3. As etapas de aceitação serão:
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19.3.1.

Aceitação dos Enlaces;

19.3.2.

Aceitação Global;

19.3.3.

Aceitação Final.

19.4. As aceitações serão formalizadas através de Relatórios de Testes de
Aceitação (emitidos com base nos Planos de Testes de Aceitação) devidamente
assinados pelos executores dos testes. A CONTRATADA elaborará um modelo
de Relatório de Testes que deverá ser aprovado pelo CONTRATANTE antes
de seu uso.
19.5. Aceitação dos Enlaces do Backbone Secundário (Concentrador, conexões
dedicadas):
19.5.1. Estas aceitações seguirão os Planos de Testes de Aceitação dos
Enlaces do Backbone Secundário, e serão realizadas de acordo com o
cronograma elaborado pela licitante contratada. A execução dos testes será
de responsabilidade da licitante contratada com acompanhamento pelos
técnicos
do Contratante.
A licitante
contratada deverá fornecer
equipamentos, documentação e outras facilidades adicionais necessárias para
a realização dos testes.
19.6. Aceitação Global:
19.6.1.
A Aceitação Global seguirá o Plano de Testes de Aceitação Global. A
execução dos testes será de responsabilidade da licitante contratada com
acompanhamento pelos técnicos do Contratante.
19.6.2. Esta aceitação ocorrerá somente após a Aceitação dos Enlaces do
Backbone Secundário;
19.6.3. A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos, documentação e
outras facilidades adicionais necessárias para a realização dos testes.
19.7. Aceitação Final:
19.7.1. Esta aceitação será considerada realizada após o Período de
Funcionamento Experimental – PFE, que é o período de 30 (trinta) dias em
funcionamento ininterrupto após a Aceitação Global, e após a eliminação de
todas as pendências.
19.7.2.

A condição para Aceitação Final é que todos os serviços fornecidos
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para o Backbone Secundário funcionem de forma ininterrupta durante 30
(trinta) dias, conforme determina o PFE.
19.7.3. As condições para cumprimento do PFE estão descritas no item
“Período de Funcionamento Experimental – PFE” do ANEXO I-A do Edital de
Licitação TRE/AL nº XX/2019.
20 – DA GARANTIA
20.1.
Para ﬁel cumprimento das obrigações assumidas, a licitante
CONTRATADA prestará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor contratado, numas das modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei nº
8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias úteis a partir da assinatura do contrato.
20.2.
A licitante CONTRATADA se obriga a apresentar nova garantia,
conforme o caso, no prazo máximo de 48 horas, antes do seu vencimento, ou
da redução do seu valor em razão de aplicação de quaisquer penalidades, ou
da assinatura de termo aditivo que implique na elevação do valor do contrato,
mantendo-se o mesmo percentual estabelecido no caput desta Cláusula.
20.3.
A garantia, ou a parte remanescente, será devolvida à
CONTRATADA após o cumprimento integral das obrigações decorrentes do
contrato.
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
21.1.
A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negarse em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida
para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
ﬁscal, ﬁcará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações legais.
21.2.
Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ﬁcará sujeita
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas
pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso,
assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos
porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
21.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante
contratada juntamente com as multas convencionais e de mora, descontandoas dos pagamentos a serem efetuados.
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21.4.
A CONTRATADA, durante a execução do contrato, ﬁcará sujeita a
advertência e multa de mora, variável de acordo com a gravidade dos casos a
seguir:
21.4.1. Para efeito de aplicação de advertência e multa, às infrações são
atribuídos graus, conforme as tabelas 1 e 2 a seguir:

Grau

Correspondência

1

Advertência

2

Multa de 0,2 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor
global do contrato, até o máximo de 2,5% do contrato por ocorrência..

3

Multa de 0,4 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor
global do contrato, até o máximo de 7,5% do contrato por ocorrência..

4

Multa de 0,8 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor
global do contrato, até o máximo de 15% do contrato por ocorrência..

5

Multa de 1,6 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor
global do contrato, até o máximo de 30% do contrato por ocorrência.

Item

Descrição

Grau

1

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexo
não previstos nesta tabela de penalidades, por item e por
ocorrência

1

2

Atrasar na entrega de qualquer serviço não previsto nesta
tabela de penalidades

1

3

Deixar de cumprir determinação
fiscalizador, por ocorrência

2

4

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus
anexos não previstos nesta tabela de penalidades, após
reincidência formalmente notiﬁcada pelo ﬁscalizador, por item e
por ocorrência

2

5

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 1º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

2

6

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 2º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

2

formal

ou

instrução

do

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
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7

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 3º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

2

8

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 4º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

2

9

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão da Aceitação Global,
considerando o prazo deﬁnido no cronograma de eventos deste
documento

2

10

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão do PFE,
consideradas as exigências especiﬁcadas para cumprimento
deste Período de Funcionamento Experimental neste documento

2

11

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de
endereço ou velocidade de conexão dedicada, por item por
ocorrência

2

12

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de
endereço ou velocidade de um Concentrador, por item por
ocorrência

3

13

Problemas de não funcionamento de um Concentrador

3

14

Problemas de não funcionamento de uma conexão TRE

3

15

Problemas de não funcionamento de todas conexões TRE

3

16

Problemas de não funcionamento de uma conexão dedicada

3

17

Problemas de não funcionamento de cinco ou mais conexões

3

18

Não prestação do Serviço de Manutenção de acordo com as
características especificadas neste documento

3

19

Não atendimento ao SLA contratado durante 3 (três) meses
seguidos (em qualquer tempo) para qualquer dos enlaces
(conexões TREs e conexões dedicadas)

3

20

Não atendimento ao SLA contratado durante 2 períodos de 2
(dois) meses seguidos em um ano (contagem de cada ano a
partir da Aceitação Global) para qualquer dos enlaces (conexões
TREs e conexões dedicadas)

3

21

Não atendimento ao SLA contratado durante 4 períodos de 1
(um) mês em um ano (contagem de cada ano a partir da
Aceitação Global) para qualquer dos enlaces (conexões TREs e
conexões dedicadas)

3

22

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso
fortuito, os serviços contratuais, por dia de ocorrência

4

23

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico,
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5

23

lesão corporal ou consequências letais

5

21.4.1.1. O atendimento para a resolução de problemas nos circuitos
obedecerá aos prazos abaixo:

1.

Severidade ALTA: Esse nível de severidade é aplicado quando há a
indisponibilidade no uso do serviço. Prazo para atendimento inicial: 06
(seis) horas, contadas a partir do registro da ocorrência. Prazo de Solução
Definitiva de 24 (quatro) horas;

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 para atendimento inicial: 12 (doze)
horas, contadas a partir do registro da ocorrência. Prazo de Solução
Definitiva de 48 (quarenta e oito) horas.

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.

21.4.1.2. 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, dentro dos limites
temporais estabelecidos inicialmente;
21.4.1.3. Será considerado para efeitos do nível 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;
21.4.1.4. A CONTRATADA estará sujeita, garantida prévia defesa e sem
prejuízo da possibilidade de rescisão do contrato, a penalidades e/ou multas;
21.4.1.5. As multas poderão ser aplicadas cumulativamente, a critério do TREAL e em função do não cumprimento do Acordo de Nível de Serviço, conforme
a severidade apresentada;
21.4.1.6. A contagem do prazo de solução deﬁnitiva de cada chamado será a
partir da abertura do chamado na Central de Atendimento disponibilizada
pela CONTRATADA, até o momento da comunicação da solução deﬁnitiva do
problema e aceite pela equipe técnica do TRE-AL;
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21.4.1.7. 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 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.
21.4.1.8. Em Véspera e dia da Eleição, considerados os turnos de eleições
oﬁciais individualmente e eleições suplementares, com a comunicação formal
nesta última hipótese, deverá haver técnico de emergência nas dependências
do TRE, com capacitação referente aos equipamentos instalados no ponto
concentrador e nos cartórios/escritórios remotos e com os demais contatos
necessários, sendo o prazo de solução deﬁnitiva para severidade ALTA
contada a partir do registro da ocorrência de 08 horas na véspera e de 120
minutos no dia da Eleição;
21.4.1.9. Não cumprimento do prazo de solução na véspera e dia da eleição
enseja em multa de 5% do valor global do contrato, acréscimo de 0,5% de
multa a cada 60 minutos de atraso suplementar até o máximo de 15%, salvo
força maior devidamente comprovada.
21.5. Observações importantes:
a) A veriﬁcação do cumprimento dos prazos de fornecimento dos produtos e
serviços que compõem o Backbone Secundário, para efeito de aplicação das
penalidades previstas, será feita tomando-se por base o Cronograma de
Eventos definido no Anexo I-A;

2.

A veriﬁcação do cumprimento do SLA deﬁnido no Anexo I-A será feita com
base nos chamados de manutenção registrados junto ao SGRS fornecido e
com base nos registros de ocorrências efetuados pelo Contratante. Deve
ser considerado que:

b.1) O PNF – Período de Não Funcionamento do Enlace será computado em
minutos a partir da “abertura do chamado de manutenção” feito pelo “0800”
da licitante contratada;
b.2) O término do PNF será computado a partir do aceite da manutenção
(fechamento do chamado) obrigatoriamente feito por um técnico do local
responsável pela abertura do chamado, sendo necessária a identiﬁcação deste
técnico responsável pelo fechamento do chamado;
b.3) O somatório de PNF em minutos (“períodos de não funcionamento do
enlace”) será o tempo considerado como base para avaliar o cumprimento do
SLA, e será tomado como base para a aplicação de todas as penalidades
previstas neste documento devido ao não cumprimento deste requisito;
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c) O não atendimento do SLA, e consequente redução do valor a ser faturado,
não inibe a aplicação das penalidades previstas em contrato;
d) O não cumprimento de qualquer exigência deﬁnida no Anexo I-A que
implique em aplicação de penalidades conforme o previsto no edital, no
capítulo referente a “SANÇÕES ADMINISTRATIVAS”, será notiﬁcado à licitante
contratada por meio de mensagem emitida pelo Gestor do Contrato designado
pelo Contratante, com cópia para a Secretaria de Tecnologia da
Informação/(órgão)
Contratante,
Secretaria
de
Administração/(órgão)
Contratante e Diretoria da Contratada.
21.6.
O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo
CONTRATANTE ou cobrado judicialmente.
21.7.
Na aplicação das penalidades previstas neste Item a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade, e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.
21.8.
A CONTRATADA, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a execução dos serviços, total ou parcialmente, deverá
apresentar justiﬁcativa por escrito, devidamente comprovada, e em
documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de
prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condições deste contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de
terceiro reconhecido pela Administração.
21.9.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do
art. 109, da Lei nº 8.666/93.
21.10.
Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que lhe
for aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para
o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93,
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
21.11.
O CONTRATANTE promoverá o registro no SICAF de toda
e qualquer penalidade imposta à CONTRATADA.
21.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
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21.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário
Eletrônico.
21.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
21.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
22 - DO PAGAMENTO
22.1.
O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do
Fornecedor, por ordem bancária, no prazo de 10 (dez) dias, quando mantidas
as mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes
requisitos:
a) Apresentação de nota ﬁscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota ﬁscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; do
Certiﬁcado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o
FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais
e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e da
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça
do Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e
Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
22.2.
Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de
direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.
22.3.
O pagamento dos serviços na fase de implantação do Backbone
Secundário será feito em parcelas, conforme o cronograma da Tabela 1 abaixo,
liberadas de acordo com a execução e entrega. Deve ser observado que o
Contratante requer um prazo máximo de 10 (dez) dias para atestar e
operacionalizar o pagamento após cada comprovação de execução e entrega
de serviços.
22.4.
O pagamento dos serviços a serem prestados durante o prazo
contratual será feito em parcelas mensais, conforme mostrado na Tabela 2
abaixo. Deve ser observado que o contratante requer um prazo máximo de 10
(dez) dias para atestar e operacionalizar o pagamento após cada comprovação
de execução e entrega de serviços.
22.4.1.
O serviço de mudança de local de instalação de enlaces (obrigação
acessória) somente será efetuado se, e quando necessário, e efetivamente
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prestado, mediante solicitação do TRE/AL.
TABELA 1 (mostra
condicionante):

Parcela

as

parcelas

de

pagamentos

Valor

o

evento

Evento Condicionante

70% (∑ Vinst_con_TRE) +
a)

conforme

Aceitação dos Enlaces do 1º
Grupo

70%
(∑ Vinst_con_ded
Grupo)

do 1º

b)

70%
(∑ Vinst_con_ded
Grupo)

do 2º

Aceitação dos Enlaces do 2º
Grupo

c)

70%
(∑ Vinst_con_ded
Grupo)

do 3º

Aceitação dos Enlaces do 3º
Grupo

d)

70%
(∑ Vinst_con_ded
Grupo)

do 4º

Aceitação dos Enlaces do 4º
Grupo

e)

70%
(∑ Vinst_con_ded
Grupo)

do 5º

Aceitação dos Enlaces do 5º
Grupo

f)

10% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Global

g)

20% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Final

22.4.2. O pagamento dos serviços a serem prestados durante o prazo
contratual será feito em parcelas mensais, conforme mostrado na Tabela 2
abaixo:
TABELA 2

(mostra as condições para os pagamentos mensais de serviços):

Início
/
Período
Condicionante

Valor

Vmen_con_TRE_AL

/

Evento

início : imediato a partir da Aceitação
do 1º Grupo
período : até o final do contrato
evento condicionante: apresentação
da “fatura” relativa aos serviços
executados até o 5º dia útil do mês
subsequente
início
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todas

as

conexões dedicadas instaladas em um
determinado Grupo, a
partir da
Aceitação deste Grupo
Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL

período : até o final do contrato
evento condicionante: apresentação
da “fatura” relativa aos serviços
executados até o 5º dia útil do mês
subsequente

22.5. Desconto a ser aplicado pelo não cumprimento do SLA (Service Level
Agreement) ou NMS (Nível Mínimo de Serviço) contratado para conexões TRE e
conexões dedicadas.
22.5.1. O SLA não estará cumprido caso o somatório de tempos de parada
do respectivo enlace do Backbone Secundário exceda o tempo permitido de
parada Tpermparada, que é obtido por:
Concentrador:
Tpermparada_con_TRE = Ttotal_disp_con_TRE x (1 – 0,9944)
onde:
Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma
Concentrador no respectivo mês
0,9944 equivale ao SLA de 99,44%
Conexões Dedicadas:
Tpermparada_con_ded = Ttotal_disp_con_ded x (1 – 0,991)
onde:
Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma
conexão dedicada no respectivo mês
0,991 equivale ao SLA de 99,1%
22.5.2.
Em caso de não cumprimento do SLA (acordo de nível de serviço)
contratado, a CONTRATADA se obrigará a conceder um desconto na parcela
subsequente (do mês seguinte) de pagamento mensal, observando a seguinte
regra:
Concentrador:
Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_TRE_AL / Ttotal_disp_con_TRE) x
(2 x (S PNF – Tpermparada_con_TRE))
onde:
Vmen_con_TRE_AL = Valor mensal pago pela Concentrador
Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma
Concentrador no respectivo mês
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S PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em
minutos
Tpermparada_con_TRE = tempo de parada permitido de acordo com o SLA
contratado
Conexões Dedicadas:
Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL / Ttotal_disp_con_ded) x
(2 x (S PNF – Tpermparada_con_ded))
onde:
Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL = Valor mensal pago pela respectiva conexão
dedicada
Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão
dedicada no respectivo mês
S PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em
minutos
Tpermparada_con_ded = tempo de parada permitido de acordo com o SLA
contratado
Ou seja, o desconto na parcela subsequente será proporcional a 2 (duas) vezes
ao somatório dos PNF, descontado o tempo de parada permitido de acordo
com o SLA contratado.
Obs. 1:
o PNF – Período de não funcionamento da conexão é o tempo
decorrido entre a “abertura de chamado técnico” e a solução do problema,
atestada pela equipe técnica da Justiça Eleitoral.
Obs. 2: serão excluídas dos cálculos de PNF as paradas programadas pela
equipe técnica da Justiça Eleitoral em conjunto com a CONTRATADA.
22.6. Para que seja efetuado o pagamento, a CONTRATADA deverá:
a) Apresentar nota fiscal dos serviços prestados;
b) Comprovar sua regularidade, assim como a da executora do objeto, perante
a Seguridade Social (Certidão Negativa de Débito – CND), o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço – FGTS (Certiﬁcado de Regularidade do FGTS – CRF) e a
Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais e
Certidão de Quitação da Dívida Ativa da União fornecida pela ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional);
c) Comprovar quitação dos impostos, taxas e demais encargos que incidam
sobre os pagamentos resultantes da contratação.
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22.7. O CNPJ constante da nota ﬁscal deverá ser o mesmo indicado na
proposta e nota de empenho.
22.7.1.
Eventual mudança do CNPJ do estabelecimento da CONTRATADA
(matriz/ﬁlial) encarregada da execução do contrato, entre aqueles constantes
dos documentos de habilitação, terá de ser solicitada formal e
justiﬁcadamente, com antecedência mínima de 8 dias úteis, da data prevista
para o pagamento da nota ﬁscal, não se aceitando pedido de substituição de
CNPJ após o dia 30 de novembro de cada ano.
22.8.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

22.9.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

22.10.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
22.11.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota
ﬁscal documento que comprove a opção, no modelo determinado pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções
indesejáveis.
22.12.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso,
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha
concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
365

I = 0,0001644

I= (6/100)
365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
22.13.
Os preços cotados serão ﬁxos e irreajustáveis nos primeiros 12
(doze) meses da contratação. Somente após esse período, em caso de
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prorrogação da vigência contratual, os serviços poderão ser reajustados
mediante negociação entre as partes, momento no qual será apreciada a
possibilidade da aplicação do índice setorial IST ou outro divulgado pela
ANATEL, no período entre o mês básico de apresentação da proposta e o mês
anterior ao reajuste, compreendendo sempre o período de 12 meses, de
acordo com a seguinte fórmula:
PR=IMR X PA, onde:
IMM
Onde:
PR= Preço Reajustado
IMR= Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao
reajuste
IMM = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação
da proposta
PA= Preço anteriormente praticado
22.14.
A Administração antes de conceder o reajuste poderá exigir que a
licitante contratada apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação
de seus custos ocorrida no período do reajuste proposto.
23 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
23.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o
exercício 2019, alocados no Programa de Trabalho - PTRES n º 084621
(Julgamento de causas e gestão administrativas) - Natureza da
Despesa nº 339040 (Serviços de Tecnologia da Informação e
Comunicação).
23.2. As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta
das dotações orçamentárias respectivas.
24 – DO LOCAL DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
24.1.
A listagem incluindo todos os locais de instalação e seus respectivos
perfis, está disponibilizada no Anexo I-A deste edital.
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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25.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou
anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos
participantes, na forma da legislação vigente.
25.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
25.3.
As proponentes serão responsáveis pela ﬁdelidade e legitimidade
das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da
licitação.
25.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será
transferida para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro
informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência
mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
25.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente no TRE/AL.
25.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eﬁcácia para
fins de habilitação e classificação.
25.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem
comprometimento da segurança do futuro contrato.
25.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
25.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, Sala da Seção de Licitações e Contratos,
6º andar – Farol, Maceió – AL, CEP: 57051-090.
25.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a
sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília,
Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema
eletrônico e na documentação relativa ao certame.
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25.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei
10.520/02, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei 8.666/93.
25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especiﬁcado no item 25.9, no
caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
25.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A – Especificações do objeto;
ANEXO I-B - Lista dos Locais de Instalação;
ANEXO I-C – Planilha de Preços Máximos;
ANEXO I-D – Planilha de Composição de Preços;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta de Contrato.
25.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas
desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.

Maceió/AL, 1º de julho de 2019.

Ingrid Pereira de
Chefe

Lima Araújo
da Seção de Licitações e Contratos

Em 02 de julho de 2019.
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 02/07/2019, às 14:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0561381 e o código CRC 7CCD8BEC.
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Seção 3

ISSN 1677-7069

SECRETARIA-GERAL

Nº 126, quarta-feira, 3 de julho de 2019

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Nota de empenho: 2019NE000646, emitida em 19/06/2019. Contratante: TRF2ªRG. Contratada: L.L.Moura Manutenções e Soluções - Objeto: Manutenção preventiva e
corretiva de conjuntos de motor/ exaustor. Modalidade de Licitação: art. 24, II da Lei
8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de
despesa: 339039. Valor total do empenho: R$ 3.780,00 (três mil, setecentos e oitenta
reais). Proc. nº TRF2-EOF-2019/00163.

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2017, para execução indireta de
prestação de serviços. PARTES: União, através do TRE-AP e a empresa TICKET SOLUÇÕES
HDFGT S/A. Objeto: Altera a Cláusula Segunda do instrumento principal, para fins de
prorrogação do Contrato por mais 12 (doze) meses, para o período de 10.07.2019 a
09.07.2020. DATA DE ASSINATURA: em 02/07/2019. Signatários: Des. Rommel Araújo de
Oliveira, Representante do TRE/AP, e Luciano Rodrigo Weiand e Jeferson Thomas,
representantes da contratada.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

DIRETORIA-GERAL

Espécie: Nota de empenho: 2019NE000658, emitida em 25/06/2019. Contratante: TRF2ªRG. Contratada: Seal Telecom Com. e Servs. de Telecomunicações Ltda. Objeto: Aquisição
de terminais e de infraestrutura de rede de videoconferência (Ata n.º 02/2019).
Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos 5.450/05 e 7.892/13. Crédito
Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa: 449052.
Valor total do empenho: R$ 84.503,10 (oitenta e quatro mil, quinhentos e três reais e dez
centavos). Proc. nº TRF2-EOF-2018/00238.

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2019
Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
21/06/2019 foi alterado. Objeto: Contratação de seguro total (Compreensiva, isto é, seguro
total contra colisão, incêndio, roubo ou furto), com assistência 24 horas, de 30 (trinta)
veículos (automóveis) pertencentes à frota oficial do Tribunal Regional Eleitoral do
Amaapá. Total de Itens Licitados: 00001 Novo Edital: 03/07/2019 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Av. Mendonca Júnior, Nr. 1502 Central - MACAPA - AP. Entrega das Propostas:
a partir de 03/07/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
15/07/2019, às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO
Processo nº 0025310-78.2019.4.03.8000; Espécie: Contrato nº 05.006.10.2019, firmado em
01/07/2019; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, CNPJ n.º
59.949.362/0001-76; Contratada: EBA OFFICE COMÉRCIO DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO
LTDA., CNPJ nº 09.015.414/0001-69; Objeto: aquisição de 5 unidades de fragmentadora de
papel; Vigência: a partir da data de sua assinatura, pelo prazo de 13 meses; Valor Total: R$
32.500,00; Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico nº 020/2018-RP, com fundamento
na Lei nº 8.666/93; Signatários: pelo Contratante, o Sr. Paulo Roberto Serraglio Júnior,
Diretor-Geral, e pela Contratada, a Sra. Renata Cristina de Camargo Freitas, Sócia.

LILIAN GLAUCIA CORDEIRO DOS SANTOS
Pregoeira
(SIDEC - 02/07/2019) 070029-00001-2019NE000115

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EXTRATO DE CONTRATO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2019

Processo: 8404/2018 - PAD/TRE/AM. Espécie: Termo de Contrato n. 06/2019. Objeto:
Prestação de serviços de outsourcing de impressão, através de locação de equipamentos
multifuncionais, de primeiro uso, não recondicionados e em linha de produção, incluindo
sistema de bilhetagem, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de todas as peças,
partes e componentes necessários, bem como de todos os suprimentos e materiais de
consumo de primeiro uso, não reciclado e não manufaturado, exceto papel, para as
unidades do TRE/AM, sob o regime de execução empreitada por preço unitário. Modalidade
de Licitação: Pregão Eletrônico n. 04/2019. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO AMAZONAS. CONTRATADA: G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME. CNPJ:
11.757.232/0001-05. Fundamentação Legal: Lei n. 10.520/2002 e Lei n. 8.666/1993. Dotação
Orçamentária: Programa de Trabalho 02.122.0570.20GP.0013 e 02.061.0570.4269.0001.
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses a contar da data de publicação no D.O.U. Preço: Valor
global anual estimado de R$ 318.758,00 (trezentos e dezoito mil, setecentos e cinquenta e
oito reais). Data da Assinatura: 17/06/2019. Assinam: Desdor. JOÃO DE JESUS ABDALA
SIMÕES, pelo Contratante, e o Sr. AMARILDO DA SILVA, pela Contratada.

PROCESSO SEI Nº 0008324-49.4.03.8000
O Pregoeiro designado pela Portaria nº 7.780 de 11/05/2012, e alterações,
torna público que o Diretor-Geral do Tribunal Regional Federal da 3ª Região homologou o
procedimento licitatório do Pregão Eletrônico nº 013/2019, Registro de Preços para
prestação de serviço de emissão de Certificados Digitais, padrão ICP-Brasil, para pessoas
físicas, jurídicas e equipamentos de rede, com serviço de visitas técnicas e fornecimento de
dispositivos do tipo token USB para armazenamento de certificado digital, adjudicados à
empresa SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, os lotes/valores unitários,
conforme segue: -03/R$ 49,99 e -06/R$ 42,75. Os lotes 01, 02, 04, 05 e 07 estão em
andamento, devendo ser homologados oportunamente.
São Paulo-SP, 2 de julho de 2019.
ROGER WILLIANS DORNELES DOS SANTOS

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

EXTRATO DE CONTRATO

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2019

Processo: 8404/2018 - PAD/TRE/AM. Espécie: Termo de Contrato n. 07/2019. Objeto:
Prestação de serviços de outsourcing de impressão, através de comodato de equipamentos
de impressoras de cartões e crachás em pvc, de primeiro uso, não recondicionados e em
linha de produção, incluindo sistema de bilhetagem, manutenção preventiva e corretiva,
fornecimento de todas as peças, partes e componentes necessários, bem como de todos os
suprimentos e materiais de consumo de primeiro uso, não reciclado e não manufaturado,
exceto papel, para as unidades do TRE/AM, sob o regime de execução empreitada por
preço unitário. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico n. 04/2019. CONTRATANTE:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. CONTRATADA: SERV CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 04.744.916/0001-07. Fundamentação Legal: Lei n. 10.520/2002 e Lei n. 8.666/1993.
Dotação
Orçamentária:
Programa
de
Trabalho
02.122.0570.20GP.0013
e
02.061.0570.4269.0001. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses a contar da data de publicação
no D.O.U. Preço: Valor global anual estimado de R$ 8.505,00 (oito mil, quinhentos e cinco
reais). Data da Assinatura: 17/06/2019. Assinam: Desdor. JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES,
pelo Contratante, e o Sr. JONEY CATAO VITAL, pela Contratada.

O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 09/2019
- contratação d e empresa para execução do serviço de reparação da impermeabilidade do
revestimento das fachadas da torre do Edifício Sede do Tribunal Regional Federal da 5ª
Região - foi adjudicado e homologado à empresa RC ENGENHARIA LTDA (CNPJ nº
13.840.444/0001-87) pelo preço global de R$ 430.890,00 (quatrocentos e trinta mil e
oitocentos e noventa reais).
FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro
(SIDEC - 02/07/2019) 090031-00001-2019NE000089

DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo: PAD 6222/2018 TRE-AM. Espécie: Quinto Termo Aditivo ao Contrato n. 08/2014.
Objeto: Locação de imóvel destinado a abrigar a 24ª ZE - Itapiranga. Modalidade de
Licitação: Dispensa de Licitação. Locatário: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS.
Locador: MANUEL ÁUREO ALVES VIEIRA. Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/93, em
especial, o art. 62, §3º, inciso I, e art. 3º da Lei n. 8.245. Do Objeto: alteração do caput da
Cláusula Terceira (DO PRAZO DE VIGÊNCIA) e da Cláusula Quarta (DO PREÇO). Vigência: 12
(doze) meses, ou seja, de 02/07/2019 a 01/07/2020. Preço: mensal de R$ 1.996,12 (um
mil, novecentos e noventa e seis reais e doze centavos). Data da Assinatura: 03/06/2019.
Assinam: Desdor. JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES, pelo Locatário, o Sr. MANUEL ÁUREO
ALVES VIEIRA, pelo Locador.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato n° 17/2019. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada:
NORDESTE SUSTENTÁVEL LTDA. CNPJ: 12.414.820/ 0001-09. Objeto: Realizar acréscimo
decorrente de alteração qualitativa do Contrato n° 17/2019. Fundamento Legal: PAV n°
0003104-43.2018.4.05. 7000-TRF5ªR.; Art. 65, I, "a" da Lei n° 8.666/1993. Valor: passará de
R$ 2.560.399,92 para R$ 2.561.890,80 (dois milhões, quinhentos e sessenta e um mil,
oitocentos e noventa reais e oitenta centavos). Recursos Orçamentários: PT 107775; ED
339037.02. Vigência: A partir de 1°/07/2019. Assinatura: 29/06/2019. Assinam: Soraria
Maria Rodrigues Sotero Caio, Diretora Geral-TRF5ªR. em exercício e David Mello de Onofre
Araújo, Representante da Contratada.

AVISO DE CANCELAMENTO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Cancelamento da Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico 40/2018.
O Diretor-Geral do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, face à solicitação
do fornecedor e com base no art. 21, inciso II do Decreto 7.892/2013 c/c inciso I do art.
19 do referido Decreto, libera a pessoa jurídica e determina o cancelamento do registro do
fornecedor, com fulcro nos princípios da legalidade e da razoabilidade, empresa ALIANZA
MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO, CNPJ: 27.585.607/0001-37, bem como da Ata
de Registro de Preço nº 11/2019. Processo administrativo digital n. 12345/2018 (principal)
e 7374/2019 (solicitação). Data da decisão: 24/06/19.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo nº 0003575-92.2019.6.02.8050; Objeto: locação do imóvel situado na Praça
Francisco Soares, nº 11 - Centro, CEP 57520-000, Maravilha/AL, para funcionamento do
Cartório Eleitoral da 50ª Zona; Fund. Legal: art. 24, X, da Lei nº 8.666/93; Locador: Sr.
PAULO FERNANDO DA SILVA, CPF nº 073.974.294-91; ; Prazo de locação: 60 meses; Valor
mensal: R$ 1.500,00; Ratificação e Autorização pelo Des. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES,
Presidente em exercício do TRE/AL, em 01/07/2019.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Manaus-AM, 2 de julho de 2019.
JÚLIO BRIGLIA MARQUES
Diretor-Geral

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2019 - UASG 70011

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2019 - UASG 70003

Processo: 0011213-69.2018. Objeto: Contratação de serviços de telecomunicações para prover
a comunicação de dados entre a sede o TRE/AL, os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da
Justiça Eleitoral, localizados em todo o estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de enlaces
de comunicação, fornecimento dos insumos necessários para o funcionamento correto destes
enlaces, e serviço de implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme
especificações deste edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 03/07/2019 das
08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00028-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 03/07/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
16/07/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

Processo: 3626. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de
material de consumo - material de limpeza e produtos de higienização, conforme
descrições e quantidades constantes no Anexo I do Termo de Referência n. 008/2019SEALM/TRE-AM. . Total de Itens Licitados: 45. Edital: 03/07/2019 das 08h00 às 17h59.
Endereço:
Av
Andre
Araujo
N.
200,
Aleixo
Manaus/AM
ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70003-5-00020-2019. Entrega das Propostas:
a partir de 03/07/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 19/07/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.
ROBERTO LOPES GALIZA
Pregoeiro

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 02/07/2019) 70003-00001-2019NE000118

(SIASGnet - 01/07/2019) 70011-00001-2019NE000032
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019070300114
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Publicação do Aviso de Licitação no DOU (0561941)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Publicação do Aviso de Licitação na Tribuna Independente (0561942)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de julho de 2019.

À CPREG,
Ao Pregoeiro, para realização do certame.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 03/07/2019, às 13:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0561956 e o código CRC 68949CC1.

0011213-69.2018.6.02.8000

Despacho SLC 0561956

0561956v1
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08/07/2019

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=QE9BHXDE6SVMF&View=Message&Print=Yes

De: "Ingrid Brêda de Gusmão Pereira" <ingridpereira@tre-al.jus.br>
Para: "Weber Bezerra Cavalcanti" <webercavalcanti@tre-al.jus.br>, "João Hermínio de Barros Neto" <joaobarros@tre-al.jus.br>,
"pregoeiro Mailing List" <pregoeiro@tre-al.jus.br>
Data: 08/07/2019 05:40 PM
Assunto: Fwd: [slc] PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2019 - Esclarecimentos {01}

From: Francisco Rego <francisco.rego@1telecom.com.br>
To: Ingrid Breda de Gusmão Pereira <ingridpereira@tre-al.jus.br>
Date: Mon, 8 Jul 2019 16:52:31 -0300
Subject: [slc] PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2019 - Esclarecimentos {01}
Prezados, boa tarde.
Quanto aos endereços, encontramos divergências entre o endereço informado no edital, o endereço encontrado no google e o endereço indicado no
site da instituição, assim como encontram-se listadas zonas eleitorais que não mais estão disponíveis no site do TRE-AL. Solicito, portanto, indicar os
endereços das zonas eleitorais apontadas abaixo:

Localidades

Endereço

49ª Zona Eleitoral
42ª Zona Eleitoral
30ª Zona Eleitoral
17ª Zona Eleitoral
24ª Zona Eleitoral
14ª Zona Eleitoral

Rua Vereadora Maria José Pereira Pacheco, 01, centro, São Sebas ão - AL, 57275-000
Praça Da Independência, 33, centro, Olho d'Água das Flores - AL, 57442-000
Av. Dezesseis De Maio, S/N, Centro, Igreja Nova, AL - 57280-000
Praca Hernesto Gomes Maranhao, 31, São Luís do Quitunde - AL, 57920-000
Fazenda Renascer, S/N, Centro, Col. Leopoldina - AL, 57975-000
Rua Do Varadouro, 531, Centro, Porto Calvo, AL - 57900-000

Desde já grato,
Francisco Rego.

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=QE9BHXDE6SVMF&View=Message&Print=Yes

E-mail EMPRESA 1TELECOM (0564038)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 08 de julho de 2019.

Senhor Coordenador,
O Sr. Francisco Rego, da Empresa 1Telecom,
solicita
os
devidos
esclarecimentos
descritos
no
evento 0564038.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 08/07/2019, às 18:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0564040 e o código CRC FD6EBA0B.

0011213-69.2018.6.02.8000

Despacho PREG 0564040

0564040v1
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09/07/2019

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=JG09PVTX3TSVW&View=Message&Print=Yes

De: "Ingrid Brêda de Gusmão Pereira" <ingridpereira@tre-al.jus.br>
Para: "Weber Bezerra Cavalcanti" <webercavalcanti@tre-al.jus.br>, "João Hermínio de Barros Neto"
<joaobarros@tre-al.jus.br>, "pregoeiro Mailing List" <pregoeiro@tre-al.jus.br>
Data: 09/07/2019 01:40 PM
Assunto: Fwd: [slc] Esclarecimentos - Oi Móvel - Pregão 07-2019 - TRE-AL {01}

From: Guilherme De Andrade Silva <guilherme.andrade@oi.net.br>
To: Ingrid Breda de Gusmão Pereira <ingridpereira@tre-al.jus.br>
Cc: Paulo Sergio Alves De Moraes <ps@oi.net.br>
Date: Mon, 8 Jul 2019 21:53:06 +0000
Subject: [slc] Esclarecimentos - Oi Móvel - Pregão 07-2019 - TRE-AL {01}

Prezado Sr. Pregoeiro,
Em referência ao Pregão Eletrônico nº 28/2019 pertencente ao TRE-AL, a OI MÓVEL S/A (Sucessora por
incorporação da TNL PCS S.A.) - Em recuperação Judicial, inscrita no CNPJ sob o nº 33.000.118/0001-79,
estabelecida no SCN, Qd. 03, BL. A - Andar Térreo-Parte 2 ED. Estação Tel. Centro Norte, Brasília-DF, tendo em vista a
intenção de par cipar do referido certame, vem solicitar junto a esse respeitoso órgão os esclarecimentos no
documento anexo.
Desde já agradecemos à atenção dispensada e colocamo-nos à disposição em caso de eventual dúvida.
Guilherme de Andrade Silva
Pré-Vendas Corporativo GF
Diretoria de Pré-Vendas
(014 61) 98413-5737
guilherme.andrade@oi.net.br

A marca acima está legalmente protegida.
Antes de imprimir, lembre-se do seu compromisso com o meio ambiente.

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: Esclarecimentos - Oi Móvel - PREGÃO Tamanho: Tipo de Conteúdo:
ELETRÔNICO N.º 28_2019 - TRE-AL.pdf
143k
application/pdf

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=JG09PVTX3TSVW&View=Message&Print=Yes
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1/1

Brasília, 8 de julho de 2019
Ao,
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Esclarecimentos
Referência Pregão Eletrônico N° 28/2019

Sr. Pregoeiro,
A OI MÓVEL S/A (Sucessora por incorporação da TNL PCS S.A.) - Em recuperação Judicial,
inscrita no CNPJ sob o nº 33.000.118/0001-79, estabelecida no SCN, Qd. 03, BL. A - Andar
Térreo-Parte 2 ED. Estação Tel. Centro Norte, Brasília-DF, tendo em vista a intenção de participar do referido certame, vem solicitar junto a esse respeitoso órgão os seguintes esclarecimentos:

Esclarecimento 1 – Do Perfil de contratação inicial
“Todos os endereços de instalação listados no "Anexo I-B" deverão ter total
viabilidade técnica, para as respectivas velocidades especificadas;”
“Para efeito de estimativa inicial, o "Anexo I-B" lista os endereços iniciais de
implantação e seus respectivos perfis.”
No “Anexo I-B” não consta os perfis de contratação inicial por site. Está informação é essencial para o correto dimensionamento da solução.
Gentileza esclarecer.

Esclarecimento 2 – Das Multas
“Para efeito de aplicação de advertência e multa, às infrações são atribuídos graus, conforme as tabelas a seguir:...”
As multas previstas no edital e seus anexos possuem como referência o valor global do
contrato. Não observamos razoabilidade na exigência em questão, uma vez que a rede
será composta por diversos sites e em caso infrações, entendemos que a CONTRATADA
deverá ser penalizada apenas pelos sites que deixarem de cumprir as exigências previstas
no edital. As multas sobre o valor global impedem a ampla competitividade, restringe participação no certame e não proporcionam preços mais vantajosos para essa Administração.
Entendemos que as multas serão aplicadas sobre o valor mensal do site que não cumprir
as exigências previstas no edital.
Está correto nosso entendimento? Caso contrário favor esclarecer.

Pág. 1

E-mail EMPRESA OI (0564394)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 940

Esclarecimento 3 – Das chamadas telefônicas
“Permitir chamadas originadas de linhas telefônicas convencionais ou celulares, de acordo com a determinação do TRE/AL (o uso de chamadas via
celular pode ser autorizado ou não em determinados períodos).”
Entendemos que o item supracitado, trata-se de um erro material, uma vez que o objeto
de contratação é prestação de serviços de telecomunicações para prover a comunicação de dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, os Cartórios Eleitorais
e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, não sendo previsto a contratação de serviço de
telefonia STFC.
Está correto nosso entendimento? Caso contrário favor esclarecer.
Esclarecimento 4 – Da viabilidade de atendimento
“Em caso de mudança de endereço de qualquer dos sites integrantes do
Backbone Secundário (Cartórios Eleitorais ou Prédio Sede do TRE/AL), um
novo enlace será solicitado para o novo endereço. Os enlaces instalados
nos locais atuais serão desativados assim que o(s) enlace(s) for(em) instalado no novo local (instalação de novo circuito com efeito de alteração de
endereço).”
Entendemos que as mudanças de endereços estão sujeitas a viabilidade técnica/financeira de atendimento.
Está correto nosso entendimento? Caso contrário favor esclarecer.

Desde já agradecemos à atenção dispensada e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 09 de julho de 2019.
Senhor Coordenador,
A Empresa OI Móvel, solicita os devidos esclarecimentos, conforme
evento 0564394.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 09/07/2019, às 14:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0564396 e o código CRC 34EC51AB.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 10 de julho de 2019.

Ao Pregoeiro
Sr. Pregoeiro,
Em atenção ao Despacho PREG 0564040, quanto ao
E-mail 1TELECOM 0564038, os endereços de Edital são
referenciais, não se supondo mudanças de município, para
ﬁns de instalação já consta observação quanto à necessidade
de confirmação de endereços antes da ativação.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 10/07/2019, às 17:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0565205 e o código CRC CB20FFD4.
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Planilha1
SITE

LOGRADOURO

Nº

BAIRRO

Almoxarifado

Avenida Menino Marcelo

5113

Antares

Prédio Sede

Avenida Aristeu De Andrade

377

Farol

Fórum Eleitoral de Maceió

Avenida Fernandes Lima

3487

Farol

44ª Zona Eleitoral

Avenida Progresso

360

Progresso

49ª Zona Eleitoral

Rua Manoel Machado

2

Centro

25ª Zona Eleitoral

Praça Batista Acioly

40

Centro

21ª Zona Eleitoral

Rua Marechal Deodoro Da Fonseca

S/N

Centro

53ª Zona Eleitoral

Praça Laurentino Gomes de Barros

62-A

Centro

28ª Zona Eleitoral

Rua Treze De Junho

216

Centro

12ª Zona Eleitoral

Rua Francisco Pimentel

38

Centro

18ª Zona Eleitoral

Rua Cel Francisco Cavalcante

51

Centro

29ª Zona Eleitoral

Rua 22 De Dezembro

181

Centro

40ª Zona Eleitoral

Rua Olavo Bilac

318

Centro

26ª Zona Eleitoral

Rua Tenente Jose Tomé

208

Centro

19ª Zona Eleitoral

Av. Presidente Dutra

385

Monumento

48ª Zona Eleitoral

Rua Ladislau Coimbra

177

Centro

Fórum Eleitoral de Arapiraca

Rua Gervasio De Oliveira Lima

157 61

Novo Horizonte

45ª Zona Eleitoral

Rua Juracy Tenório Cavalcante

53

Centro

20ª Zona Eleitoral

Ismar De Goes Monteiro

S/N

Centro

5ª Zona Eleitoral

Rua Frederico Maia

S/N

Centro

10ª Zona Eleitoral

Praça da Independência

S/N

Centro

9ª Zona Eleitoral

Rua João Lopes Ferreira

S/N

Centro

13ª Zona Eleitoral

Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves

74

Santa Luzia

6ª Zona Eleitoral

Av. Pedro Pereira Acioli

S/N

José Paulino

42ª Zona Eleitoral

Praça Da Independência

33

Centro

7ª Zona Eleitoral

Rua C

167

Comendador Térc

46ª Zona Eleitoral

Rua Clarindo Amorim

S/N

Centro

39ª Zona Eleitoral

Rua Cônego Nicodemos

11

Centro

30ª Zona Eleitoral

Av. Dezesseis De Maio

S/N

Centro

32ª Zona Eleitoral

Rua Campo Grande

60

Xingó

15ª Zona Eleitoral

Av. Presidente Fernando Collor De Melo

48

Tabuleiro Do Pint

27ª Zona Eleitoral

Praça Coronel José Malta de Sá

14

Centro

34ª Zona Eleitoral

Rua Pedro Cavalcante

458

Centro

17ª Zona Eleitoral

Praca Hernesto Gomes Maranhao

31

Centro

24ª Zona Eleitoral

Fazenda Renascer

S/N

Centro

16ª Zona Eleitoral

Praca Osman Costa Pino

S/N

Centro

14ª Zona Eleitoral

Rua Do Varadouro

531

Centro

31ª Zona Eleitoral

Rua Profa. Maria José De R. Barros

S/N

Centro

37ª Zona Eleitoral

Av. Governador Moacir Andrade

621

Centro

8ª Zona Eleitoral

Praça Floriano Peixoto

337

Centro

11ª Zona Eleitoral

Avenida Ferreira De Novaes

949

Centro

43ª Zona Eleitoral

Rua Antonio Bomfim

S/N

Centro

47ª Zona Eleitoral

Av João Fernandes Vieira

495

Centro

50ª Zona Eleitoral

Rua Manoel Martins Lemos

120

Centro

51ª Zona Eleitoral

Av. Manoel Marciano

418

Centro
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Planilha1

Obs.: 01. a ativação dos enlaces dos
Fóruns Eleitorais de Maceió e de Arapiraca
deverá ser precedida de determinação
expressa por parte da Gestão do Contrato,
Para só então se fazerem valer os efeitos
financeiros dos mesmos.

Obs.: 02. Necessária a confirmação
endereços antes da ativação

de
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Planilha1
MUNCÍPIO

CEP

Tipo/Velocidade

Maceió

57083410

con_ded_AL_perfil_2

Maceió

57051090

con_TRE_AL_PERFIL 4

Maceió

57057000

con_ded_AL_perfil_6

Girau do Ponciano

57360000

con_ded_AL_perfil_2

São Sebastião

57275000

con_ded_AL_perfil_2

Maragogi

57955000

con_ded_AL_perfil_2

União dos Palmares

57800000

con_ded_AL_perfil_2

Joaquim Gomes

57980000

con_ded_AL_perfil_2

Quebrangulo

57750970

con_ded_AL_perfil_1

Passo de Camaragibe

57930000

con_ded_AL_perfil_1

São Miguel dos Campos

57240000

con_ded_AL_perfil_2

Batalha

57420000

con_ded_AL_perfil_2

Delmiro Gouveia

57480000

con_ded_AL_perfil_2

Marechal Deodoro

57160000

con_ded_AL_perfil_2

Santana do Ipanema

57500000

con_ded_AL_perfil_2

Boca da Mata

57680000

con_ded_AL_perfil_2

Arapiraca

57312620

con_ded_AL_perfil_4

Igaci

57620000

con_ded_AL_perfil_2

Traipú

57370000

con_ded_AL_perfil_2

Viçosa

57700000

con_ded_AL_perfil_2

Palmeira dos Índios

57600010

con_ded_AL_perfil_2

Murici

57820000

con_ded_AL_perfil_2

Penedo

57200000

con_ded_AL_perfil_2

Atalaia

57690000

con_ded_AL_perfil_2

Olho D'água das Flores

57442000

con_ded_AL_perfil_2

Coruripe

57230000

con_ded_AL_perfil_2

Cacimbinhas

57570000

con_ded_AL_perfil_2

Água Branca

57490000

con_ded_AL_perfil_2

Igreja nova

57280000

con_ded_AL_perfil_1

Piranhas

57460000

con_ded_AL_perfil_2

Rio Largo

57100000

con_ded_AL_perfil_2

Mata Grande

57540000

con_ded_AL_perfil_2

Teotônio Vilela

57265000

con_ded_AL_perfil_1

São Luís do Quitunde

57920000

con_ded_AL_perfil_2

Colônia Leopoldina

57975000

con_ded_AL_perfil_2

São José da Laje

57860000

con_ded_AL_perfil_2

Porto Calvo

57900000

con_ded_AL_perfil_2

Major Isidoro

57580000

con_ded_AL_perfil_2

Porto Real do Colégio

57290000

con_ded_AL_perfil_1

Pilar

57150000

con_ded_AL_perfil_2

Pão de Açúcar

57400000

con_ded_AL_perfil_2

Maribondo

57670000

con_ded_AL_perfil_2

Campo Alegre

57250000

con_ded_AL_perfil_2

Maravilha

57520000

con_ded_AL_perfil_2

São José da Tapera

57445000

con_ded_AL_perfil_1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 10 de julho de 2019.

Ao Pregoeiro
Sr. Pregoeiro,
Em atenção ao Despacho PREG 0564396, quanto ao
E-mail Empresa OI 0564394, segue:
Quanto ao Esclarecimento 1: os perﬁs de contratação inicial, de fato
houve incorreção, os perﬁs podem ser vistos no arquivo Anexo IB 0565229;
Quanto ao Esclarecimento 2: das multa: o entendimento não está
correto. As multas, conforme o caso e previsão, serão aplicadas
tendo por referência o valor global;
Quanto ao Esclarecimento 3: correto o entendimento, erro formal;
Quanto ao Esclarecimento
viabilidade técnica.

4:

as

mudanças

estão

sujeitas

à

Atenciosamente.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 10/07/2019, às 17:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-

Despacho COINF 0565236
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0565236 e o código CRC 0F9B73D1.
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ILMO. SR. PREGOEIRO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

REF.: IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 28/2019.

TELEMAR NORTE LESTE S.A., em Recuperação Judicial, com sede na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Lavradio, 71, 2º andar, Bairro Centro, inscrita no CNPJ sob o n.º
33.000.118/0001-79, simplesmente denominadas Oi, vem, por intermédio de seu representante legal, com
fulcro no art. 18 do Decreto n.º 5.450/2005 e, subsidiariamente, pela Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993,
apresentar IMPUGNAÇÃO aos termos do Edital em referência, pelas razões a seguir expostas.
RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS instaurou procedimento licitatório na modalidade
Pregão, na forma eletrônica, sob o n.º 28/2019, visando à contratação de serviços de telecomunicações,
para prover a comunicação de dados entre a sede o TRE/AL, os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos
da Justiça Eleitoral, localizados em todo o estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de enlaces de
comunicação, fornecimento dos insumos necessários para o funcionamento correto destes enlaces, e
serviço de implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação deste Tribunal.
Contudo, a Oi tem este seu intento frustrado perante as imperfeições do Edital, contra as quais se investe,
justificando-se tal procedimento ante as dificuldades observadas para participar de forma competitiva do
certame.
Saliente-se que o objetivo da Administração Pública ao iniciar um processo licitatório é exatamente obter
proposta mais vantajosa para contratação de bem ou serviço que lhe seja necessário, observados os
termos da legislação aplicável, inclusive quanto à promoção da máxima competitividade possível entre os
interessados.
Entretanto, com a manutenção das referidas exigências, a competitividade pretendida e a melhor
contratação almejada, poderão restar comprometidos o que não se espera, motivo pelo qual a Oi impugna
os termos do Edital e seus anexos, o que o faz por meio da presente manifestação.
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ALTERAÇÕES A SEREM FEITAS NO EDITAL E NOS ANEXOS
1. EXIGÊNCIA ABUSIVA – SÓCIOS
O item 3.5.4 do Edital prevê que ficam vedadas de participarem as empresas que:
“tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes
de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de
servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados
direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área
encarregada da licitação.”
Ocorre que, tal exigência mostra-se excessiva, na medida em que não possui finalidade correlata à
execução do objeto.
Além disso, as empresas de capital aberto que possuem um volume muito expressivo de acionistas,
encontrarão grande dificuldade no processo de levantamento de informações tão específicas, como o grau
de parentesco e vínculo empregatício de seu quadro acionário, as quais inclusive, não são informadas
quando da aquisição das ações pelo público em geral.
Nesse contexto, é relevante destacar que o instrumento convocatório deve se abster de incluir cláusulas e
exigências desnecessárias à finalidade da contratação, bem como aquelas que frustrem o caráter
competitivo do certame.
A exigência imposta pelo Edital é medida extremamente restritiva à participação de interessados, cuja
consequência direta será reduzir a participação das empresas que, nos termos da regulamentação dos
serviços de telecomunicações, possuem outorga para prestação de todos os serviços licitados.
Cumpre destacar que quanto aos serviços de telecomunicações - objeto ora licitado -, estes são regulados
pela Lei Geral de Telecomunicações (Lei 9.472, de 16 de julho de1997), a qual dispõe em seu artigo 6º o
seguinte:
“Art. 6º Os serviços de telecomunicações serão organizados com base no
princípio da livre ampla e justa competição entre todas as prestadoras,
devendo, o Poder Público atuar para propiciá-la, bem como para corrigir os

2
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efeitos da competição imperfeita e reprimir as infrações da ordem econômica.”
(grifo nosso)
Ratificando o dever do poder público de ampliar a competição entre as Operadoras, com padrões de
qualidade compatíveis com as exigências dos usuários, o art. 2º, inciso III, da LGT assim determina:
“Art. 2° O Poder Público tem o dever de:
(...)
III - adotar medidas que promovam a competição e a diversidade dos serviços,
incrementem sua oferta e propiciem padrões de qualidade compatíveis com a
exigência dos usuários;” (grifo nosso)
Ademais, o inciso I do § 1º do art. 3º da Lei n.º 8.666/93 assim dispõe:
“Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada
em

estrita

conformidade

com

os

princípios

básicos

da

legalidade,

da

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e
dos que lhes são correlatos.
§ 1o É vedado aos agentes públicos:
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou
condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter
competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam
preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos
licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o
específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e
no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991;” (grifo nosso)
Inexiste no mercado uma ampla gama de opções, o que impede a inclusão de qualquer tipo de condição
que impeça ou dificulte a participação das operadoras em procedimentos licitatórios, sob pena de efetiva
redução na competição.
Ante o exposto, requer a exclusão da exigência prevista no item 3.5.4 do Edital.
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2. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO NA ANATEL – AGÊNCIA
NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
O Item 12.1 e alíneas do Edital e item 1,1, do item 3.1 do ANEXO I - A do Termo de Referência exigem a
apresentação:
“Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados
multimídia dentro do estado de Alagoas, ou
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados
multimídia dentro da Região I do Plano Geral de Outorgas da ANATEL, ou
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados
multimídia em nível nacional.”
Neste sentido, cumpre esclarecer que a apresentação do Extrato do Termo de Autorização ou do Contrato
de Concessão celebrados com a Anatel, devidamente publicado no Diário Oficial da União, é documento
hábil para comprovar referida exigência editalícia.
Ademais, deve-se levar em consideração que a íntegra desses documentos está disponível na página
oficial da Anatel na rede mundial de computadores.
Tal solicitação tem o intuito de dar celeridade ao processo licitatório, em função da diminuição significativa
de documentos, bem como economicidade para as licitantes, tendo em vista o elevado número de páginas
desses documentos e o alto custo das autenticações.
Vale destacar, ainda, que é dever da Administração, ao realizar procedimentos licitatórios, exigir
documentos de habilitação compatíveis com o ramo do objeto licitado, especialmente aqueles que
comprovem a qualificação técnica e a capacidade econômico-financeiro dos licitantes, nos termos do art.
37, inciso XXI, da Constituição Federal1[1]. A apresentação dos extratos devidamente publicados
comprovam a qualificação técnica da participante.

1

“Art. 37 (...)
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de
licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (...)” (grifamos)
[
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Ante o exposto, requer a adequação da exigência prevista nos itens em comento, para que as licitantes
possam apresentar o extrato do Termo de Autorização ou do Contrato de Concessão, outorgado pela
ANATEL e devidamente publicado no Diário Oficial da União.

3. DA COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA
O item 12.1, alínea, “e.1.4” do Edital estabelece que:
“A licitante que apresentar resultado menor do que 1, em quaisquer dos índices –
Liquidez Geral – LG, Solvência Geral – SG, e Liquidez Corrente – LC, deverá
possuir patrimônio líquido mínimo correspondente a 10% do valor estimado da
contratação do ITEM para o qual está concorrendo, na forma dos §§ 2º e 3º do art.
31 da Lei nº 8.666/93.”
Como se sabe, a Lei nº 8.666/93 propõe uma série de exigências para a comprovação da qualificação
econômico-financeira das empresas licitantes, a saber:
Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á
a:
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3
(três) meses da data de apresentação da proposta;
II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa
física;
III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § 1o do
art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da
contratação.
§ 1o A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira
do licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja
adjudicado o contrato, vedada a exigência de valores mínimos de faturamento
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anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade.

(Redação dada pela Lei

nº 8.883, de 1994)
§ 2o A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e
serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a exigência
de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias
previstas no § 1o do art. 56 desta Lei, como dado objetivo de comprovação da
qualificação econômico-financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao
adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.
§ 3o O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o
parágrafo anterior não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data
da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta
data através de índices oficiais.
§ 4o Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos assumidos pelo
licitante que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de
disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido
atualizado e sua capacidade de rotação.
§ 5o A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma
objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente
justificados no processo administrativo da licitação que tenha dado início ao
certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores não usualmente
adotados para correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento
das obrigações decorrentes da licitação.

(Redação dada pela Lei nº

8.883, de 1994) (Grifo nosso)
Note-se que o § 2º, deste dispositivo, determina que a Administração poderá estabelecer, no
instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido
mínimo, ou ainda as garantias previstas no seu § 1º do art. 56, como dado objetivo de comprovação da
qualificação econômico-financeira dos licitantes.
Vejamos. O patrimônio líquido é o valor contábil que representa a diferença entre ativo e passivo no
balanço patrimonial de uma empresa. Em síntese, o patrimônio líquido nada mais é do que o valor contábil
que sócios e/ou acionistas têm na empresa em um determinado momento, ou seja, é o valor disponível
para fazer a sociedade girar. Ele é um indicador da saúde financeira real e atual da empresa.
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Já o capital social, do ponto de vista contábil, é parte do patrimônio líquido. Ele representa valores
recebidos pela empresa dos sócios, ou por ela gerados e que foram formalmente incorporados ao Capital.
O patrimônio líquido é variável de acordo com o exercício da atividade da empresa. Já o capital social só
poderá ser alterado mediante deliberação dos sócios, isto é, independe do exercício da atividade da
empresa.
Diante disso, considerando a alternatividade concedida pela lei para fins de comprovação da qualificação
econômico-financeira, requer-se a modificação do item em comento, nos termos da fundamentação supra,
para que seja possibilitada a comprovação desse requisito através do capital social.

4. REGULARIDADE JUNTO AO CADIN COMO CONDIÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
O Item 15.3 do Edital determina que, previamente à contratação, a Administração realizará consulta
“online” ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos
resultados serão anexados aos autos do processo.
Como se vê, o presente Edital estipula como condição para a celebração definitiva do contrato a
comprovação referente ao CADIN (Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal).
De início, relativo a este tema do CADIN, vale transcrever a regra presente no art. 6º, inciso III, da Lei n.º
10.522/2002 (legislação que dispõe sobre o tema), que afirma:
“Art. 6o - É obrigatória a consulta prévia ao Cadin, pelos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, direta e indireta, para:
(...)
III - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam
desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e respectivos aditamentos.”
O que se nota é que, apesar de exigir a consulta prévia no caso de contratação, o dispositivo legal não
menciona, em nenhum momento, a possibilidade de que a consulta ao CADIN seja elemento impeditivo à
contratação de qualquer licitante. A análise ao CADIN tem natureza consultiva.
O Tribunal de Contas da União (TCU), saliente-se, apresenta posicionamento neste mesmo sentido,
conforme se percebe nos julgados abaixo:
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“Em seu voto, o relator destacou que o art. 6º, III, da Lei n.º 10.522/2002, "não veta,
de modo absoluto, a celebração de contratos com empresa inscrita no Cadin, vez
que o citado artigo de lei prescreve apenas quanto à consulta prévia ao Cadin". (...)
Dessa forma, não há vedação legal para a contratação de empresas inscritas
no Cadin. Permanece em vigor a obrigatoriedade de consulta prévia ao cadastro,
pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, para a
celebração de contratos que envolvam o desembolso de recursos públicos. Tratase de medida de pouca efetividade prática, uma vez que a inscrição ou não no
Cadin não trará qualquer consequência em relação às contratações a serem
realizadas." (TCU, Acórdão nº 5.502/2008, 2ª Câmara)
“Além disso, ‘a ausência ou não de consulta ao CADIN não necessariamente levará
a contratações de empresas ou entidades que constem daquele cadastro, desde
que, no mínimo, tais contratações avaliem previamente a regularidade fiscal dos
interessados, nos termos do artigo 27 da Lei nº 8.666/93; do artigo 3º, § 2º, incisos
III, alínea a, e V do Decreto nº 6.170/2007 e do artigo 18, inciso VI, da Portaria MP/
MF/MCT 127/2008, dentre outros dispositivos. Nesse contexto, embora a
consulta ao CADIN possa parecer inócua é obrigatória por Lei. E mesmo
considerando que o simples fato de constar do cadastro não seja,
isoladamente, um fator impeditivo para a celebração de contratos ou outros
ajustes com a Administração Pública, a consulta poderá auxiliar na verificação
das informações prestadas pelos administrados e pelos demais órgãos da
Administração, em especial as constantes em certidões e declarações.” (TCU,
Acórdão nº 7.832/2010 - 1ª Câmara)
O Supremo Tribunal Federal (STF) já teve a oportunidade de apreciar o tema, sendo categórico em
afirmar que “[a]s empresas inscritas no CADIN - Cadastro Informativo dos Créditos de Órgãos e
Entidades Federais não quitados, não estão impedidas, pelo só fato da inscrição, de contratarem
com a Administração.” (STF, RE n. 358.855/PE, Relator Ministro Dias Toffoli, j. em 12.04.2010, DJ
27.04.2010).
Ademais, julgando uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), o STF repetiu seu posicionamento.
Segue o acórdão publicado:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 1.442,
DE 10.05.1996, E SUAS SUCESSIVAS REEDIÇÕES. CRIAÇÃO DO CADASTRO
INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL
- CADIN. 1. A criação de cadastro no âmbito da Administração Pública Federal
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e a simples obrigatoriedade de sua prévia consulta por parte dos órgãos e
entidades que a integram não representam, por si só, impedimento à
celebração dos atos previstos no art. 6º do ato normativo impugnado. 2. A
alteração substancial do art. 7º promovida quando da edição da Medida Provisória
1.863-52, de 26.08.1999, depois confirmada na sua conversão na Lei 10.522, de
19.07.2002, tornou a presente ação direta prejudicada, nessa parte, por perda
superveniente de objeto. 3. Ação direta parcialmente prejudicada cujo pedido, no
que persiste, se julga improcedente. (STF, ADI n. 1.454, Relatora Ministra Ellen
Gracie – Tribunal Pleno, j. em 20/06/2007, DJ 02.08.2007).
Ante o exposto, requer a exclusão do Item 15.3 do Edital, ou ainda, que se esclareça o referido item para
que a inexistência de registro no CADIN não seja considerada condição para a celebração do contrato na
presente licitação, posto que tal imposição não encontra consonância com a disposição do art. 6º, inciso
III, da Lei n.º 10.522/2002, conforme se percebe de firme posicionamento do STF e do TCU.

5. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
O item 20.1 do Edital e a Cláusula Oitava da minuta do contrato estabelecem a exigência de apresentação
de garantia de 5% do valor do contrato, em ate 10 dias úteis após sua assinatura.
Como se sabe, a atividade administrativa exige prestígio aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Para José dos Santos Carvalho Filho, “razoabilidade é a qualidade do que é razoável, ou seja, aquilo que
se situa dentro dos limites aceitáveis, ainda que os juízos de valor que provocaram a conduta possam
dispor-se de forma um pouco diversa2”.
O princípio da regra da razão se expressa em procurar a solução que está mais em harmonia com as
regras de direito existentes e que, por isso, parece a mais satisfatória, em atenção à preocupação primária
da segurança, temperada pela justiça, que é a base do Direito.
A Administração Pública está obrigada a adotar a alternativa que melhor prestigie a racionalidade do
procedimento e de seus fins.
Nesse sentido, Marçal Justen Filho ensina que:

2

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administra vo. 24. Ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2011, p. 36.
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“O princípio da proporcionalidade restringe o exercício das competências públicas,
proibindo o excesso. A medida limite é a salvaguarda dos interesses públicos e privados
em jogo. Incumbe ao Estado adotar a medida menos danosa possível, através da
compatibilização entre os interesses sacrificados e aqueles que se pretende proteger3.”
O princípio da razoabilidade deve ser observado pela Administração Pública à medida que sua conduta se
apresente dentro dos padrões normais de aceitabilidade. Se atuar fora desses padrões, algum vício
estará, sem dúvida, contaminando o comportamento estatal. Não pode, portanto, existir violação ao
referido princípio quando a conduta administrativa é inteiramente revestida de licitude.
Com efeito, o princípio da razoabilidade se fundamenta nos princípios da legalidade e da finalidade, como
ensina Celso Antônio Bandeira de Mello:
“A Administração Pública, ao atuar no exercício de discrição, terá que estabelecer
critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de
pessoas equilibradas e respeitosa das finalidades que presidiram a outorga da
competência exercida.
(...)
Com efeito, o fato de a lei conferir ao administrador certa liberdade (margem de
discrição) significa que lhe deu o encargo de adotar, ante a diversidade de situações a
serem enfrentadas, a providência mais adequada a cada qual delas. Não significa como
é evidente, que lhe haja outorgado o poder de agir ao sabor exclusivo de seu líbito, de
seus humores, paixões pessoais, excentricidades ou critérios personalíssimos, e muito
menos significa que liberou a Administração para manipular a regra de Direito de maneira
a sacar dela efeitos não pretendidos nem assumidos pela lei aplicada. Em outras
palavras: ninguém poderia aceitar como critério exegético de uma lei que esta sufrague
as providências insensatas que o administrador queira tomar; é dizer, que avalize
previamente condutas desarrazoadas, pois isto corresponderia a irrogar dislates à própria
regra de Direito4.”
Logo, quando se pretender imputar à conduta administrativa a condição de ofensiva ao princípio da
razoabilidade, terá que estar presente a ideia de que a ação é efetiva e indiscutivelmente ilegal. Inexiste,
por conseguinte, conduta legal vulneradora do citado princípio.

3

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administra vos. 14. Ed. São Paulo: Editora Dialé-ca, 2010, p. 78.

4

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 28 ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2010, p. 108.
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Assim, o princípio da razoabilidade acarreta a impossibilidade de impor consequências de severidade
incompatível com a irrelevância de defeitos. Sob esse ângulo, as exigências da Lei ou do Edital devem ser
interpretadas como instrumentais.
Desta feita, a apresentação de garantia no percentual exigido não é razoável, razão pela qual se requer a
modificação dos itens supracitados, para que a garantia exigida corresponda ao limite máximo de 1% (um
por cento), bem como, não seja exigida em prazo tão exíguo, mas sim em 60 (sessenta) dias após a
celebração do Contrato.

6. REAJUSTE DOS PREÇOS

O item 22.13 do Edital e a cláusula sexta dispõem que os preços propostos serão reajustados na forma e
data-base estabelecidos pela ANATEL, mediante a incidência do índice IST (Índice de Serviços de
Telecomunicações) ou outro índice que o substitua, observando-se sempre intervalo não inferior a 12
(doze) meses entre as datas-bases dos reajustes concedidos.
Tendo em vista que o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal determina a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro dos contratos firmados com a Administração Pública, a Lei n.º 8.666/93
disponibilizou instrumentos aptos a recompor o eventual desequilíbrio entre as vantagens e os encargos
originalmente pactuados.
Assim, para a recomposição da equação econômico-financeira, surgiram diversas figuras, dentre elas o
reajuste.
O reajuste nada mais é do que a indexação do valor da remuneração devida ao particular a um índice de
variação de custos. É alteração dos preços para compensar (exclusivamente) os efeitos das variações
inflacionárias, mantendo o valor da moeda, sem o que haveria desequilíbrio econômico, com prejuízo de
uma das partes.
A Lei n.º 8.666/93, em seu inciso XI do art. 40, determina a obrigatoriedade do Edital conter, dentre outros,
“o critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de
índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a
que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela”.
Da mesma forma, o inciso III do art. 55 da referida Lei elenca como cláusula necessária em todo contrato a
que estabeleça “o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do

11

Informação IMPUGNAÇÃO EDITAL OI -TELEMAR (0566577)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 959

reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das
obrigações e a do efetivo pagamento”.
É obrigatória, portanto, a inclusão de cláusula de reajuste, não sendo uma mera faculdade da
Administração.
Para Marçal Justen Filho:
“O reajuste de preços se configura, então, como uma solução destinada a
assegurar não apenas os interesses das licitantes, mas também da própria
Administração. A ausência de reajuste acarretaria ou propostas destituídas de
consistência ou a inclusão de custos financeiros nas propostas – o que produziria
ou a seleção de proposta inexequível ou a distorção da competição5.”
A presente licitação tem como objeto a prestação de serviços de telecomunicações, os quais são regidos
pela Lei n.º 9.472/97 (Lei Geral de Telecomunicações).
Assim, as operadoras de serviços telefônicos submetem-se às disposições editadas pela ANATEL, a qual
determina, no inciso VII do art. 19 da Lei n.º 9.472/97 (Lei Geral de Telecomunicações), que compete à
Agência “controlar, acompanhar e proceder à revisão de tarifas dos serviços prestados no regime público,
podendo fixá-las nas condições previstas nesta Lei, bem como homologar reajustes.”
Os serviços telefônicos podem ser remunerados por meio da cobrança de tarifas ou de preços. A
remuneração acontecerá pela cobrança de tarifas quando o serviço telefônico for prestado em regime
público, por meio de Concessão. Por sua vez, a cobrança pelos serviços de telecomunicações prestados
em regime privado acontecerá por meio de preços.
Ocorre que considerando o objeto do edital tratar-se de SMP, e sua remuneração é feita por preços e não
tarifas, torna-se imperioso que o índice de reajuste dos preços relativos a sua prestação de serviço, seja o
IGP-DI
Ante o exposto, requer a adequação dos itens em comento, de modo que o reajuste dos preços seja
realizado da seguinte forma:
“A Contratada poderá reajustar os preços de cobrança dos serviços a cada 12
meses, a contar da data de assinatura do presente instrumento, considerando seu
valor básico o atualizado até esta data, devendo ser utilizado como índice de
reajuste o IGP-DI”.
5

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14. Ed. São Paulo: Editora Dialética, 2010, p. 558.
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7. BASE DE CÁLCULO DAS MULTAS EM CASO DE INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO
O item 21.4.2 do Edital e o parágrafo terceiro da cláusula dez da minuta do contrato preveem a aplicação
de multas sobre o valor total adjudicado, mesmo em caso de inexecução parcial.
No entanto, não se pode admitir que o percentual de multa, em caso de inexecução parcial pela
Contratada, incida sobre o valor total do contrato, haja vista que a fixação das sanções atinentes à
contratação administrativa reside na razoabilidade e na proporcionalidade.
Ora, não é justa nem razoável tal determinação, posto que uma vez ocorrido o descumprimento tão
somente de parte do contrato celebrado, é razoável que o cálculo da penalidade incida apenas sobre
aquela parcela e não sobre o valor integral da contratação, como se a Contratada tivesse descumprido
obrigações contratuais em sua totalidade.
Desta forma, em caso de descumprimento parcial das obrigações a base de cálculo da multa deverá
ser o valor da parcela ou do serviço em atraso, e não o valor total das obrigações.
O disposto no Edital é excessivo, desproporcional e fere os princípios da legalidade e da razoabilidade.
Os administrativistas classificam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentre outros,
como referenciais que devem necessariamente ser utilizados quando da prática de atos pelo Poder
Público, sob pena de desvio da finalidade legal a que se propõem.
O ilustre Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello não deixa margem a dúvidas ao lecionar que:
“Enuncia-se com esse princípio (razoabilidade) que a administração, ao atuar no
exercício da discrição, terá de obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista
racional, em sintonia com o sendo normal de pessoas equilibradas e respeitosa das
finalidades que presidiram outorga da competência exercida. Vale dizer: pretendese colocar em claro que não serão apenas inconvenientes, mas também ilegítimas
– e, portanto, jurisdicionalmente invalidáveis -, as condutas desarrazoadas,
bizarras, incoerentes ou praticadas com desconsideração às situações e
circunstâncias que seriam atendidas por quem tivesse atributos normais de
prudência, sensatez e disposição de acatamento às finalidade da lei atributiva da
descrição manejada.
(...)
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É óbvio que uma providência administrativa desarrazoada, incapaz de passar com
sucesso pelo crivo da razoabilidade, não pode estar conforme com a finalidade da
lei. (...)
Este princípio (proporcionalidade) enuncia a ideia de que as competências
administrativas só podem ser validamente exercidas na extensão e intensidade
proporcionais ao que seja realmente demandado para cumprimento da finalidade
de interesse público a que estão atreladas. Segue-se que os atos cujos conteúdos
ultrapassem o necessário para alcançar o objetivo que justifica o uso da
competência ficam maculados de ilegitimidade, porquanto desbordam do âmbito da
competência; ou seja, superam os limites que naquele caso lhes corresponderiam.
Sobremodo quando a Administração restringe a situação jurídica dos administrados
além do que caberia, por imprimir às medidas tomadas uma intensidade ou
extensão supérfluas, prescindendas, ressalta a ilegalidade de sua conduta. É que
ninguém deve estar obrigado a suportar constrições em sua liberdade ou
propriedade que não sejam indispensáveis à satisfação do interesse público.” (em
“Curso de Direito Administrativo”, 12ª edição, páginas 79 a 81)
A ilustríssima Prof. Lúcia Valle Figueiredo classifica ambos os princípios (proporcionalidade e
razoabilidade) da seguinte forma:
“Consoante penso, não se pode conceber a função administrativa, o regime jurídico
administrativo, sem se inserir o princípio da razoabilidade. É por meio da
razoabilidade das decisões tomadas que se poderá contratar atos administrativos e
verificar se estão dentro da moldura comportada pelo Direito... não é lícito ao
administrador, quando tiver de valorar situações concretas, depois da interpretação,
valorá-las a lume dos seus standards pessoais, a lume de sua ideologia, a lume do
que entende ser bom, certo, adequado no momento, mas a lume de princípios
gerais, a lume da razoabilidade, do que em Direito Civil se denomina valores do
homem médio.
Em síntese: a razoabilidade vai se atrelar à congruência lógica entre as situações
postas e as decisões administrativas. Vai se atrelar às necessidades da
coletividade, à legitimidade, à economicidade, à eficiência.
Ao

lado

da

razoabilidade

traz-se

à

colação,

também

como

princípio

importantíssimo, o da proporcionalidade. Com efeito, resume-se o princípio da

14

Informação IMPUGNAÇÃO EDITAL OI -TELEMAR (0566577)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 962

proporcionalidade na direta adequação das medidas tomadas pela Administração
às necessidades administrativas.
Traduz o princípio da razoabilidade a relação de congruência lógica entre o
fato (o motivo) e a atuação concreta da Administração.” (grifamos) (em Curso
de Direito Administrativo, 4ª edição, página 47 e 48)
Extrai-se que os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade caminham no mesmo sentido, qual
seja, o de evitar eventuais abusos quando da aplicação da lei ao caso concreto ou nos atos
administrativos emanados. Vale dizer, as consequências de um ato devem guardar a exata proporção com
a sua extensão.
Assim, a eventual manutenção dos percentuais de multa atacados constitui afronta aos princípios basilares
que devem conduzir os atos deste órgão, quais sejam, os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Por todo o exposto, requer a adequação dos itens em comento, para que o percentual da penalidade de
multa em caso de inadimplemento parcial incida sobre o valor da parcela ou valor do serviço em atraso, e
não sobre o valor total do contrato.

8. DAS PENALIDADES EXCESSIVAS
Os itens 21.4.2 e 21.4.1.9 do Edital e os parágrafos terceiro e doze, da cláusula dez, da minuta do contrato
determina a aplicação de multas que extrapolam o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato
estabelecido pelo Decreto n.º 22.626/33, em vigor conforme Decreto de 29 de novembro de 1991. A
fixação de multa nesse patamar também ofende a Medida Provisória n.º 2.172/01 (e suas reedições),
aplicável a todas as modalidades de contratação, inclusive aquelas firmadas entre particulares e
Administração Pública.
O art. 87, inciso III, da Lei de Licitações determina que na hipótese de inexecução total ou parcial do
contrato a Administração poderá aplicar a sanção de “multa, na forma prevista no instrumento
convocatório ou no contrato”. Ocorre que não há no dispositivo em questão qualquer limite à aplicação da
multa, o que gera, automaticamente, sua interpretação indissociável com o princípio da proporcionalidade,
conforme se observa do entendimento de Marçal Justen Filho sobre o tema:
“Então, o instrumento jurídico fundamental para elaboração de uma teoria quanto às
sanções atinentes à contratação administrativa reside na proporcionalidade. Isso significa
que, tendo a Lei previsto um elenco de quatro sanções, dotadas de diverso grau de
severidade, impõe-se adequar as sanções mais graves às condutas mais reprováveis. A
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reprovabilidade da conduta traduzir-se-á na aplicação de sanção proporcionada
correspondente”6 (grifo nosso)
Nesse sentido, deve-se guardar a proporcionalidade entre o fato gerador da sanção e o quantum a ser
exigido, como bem alinhava o art. 2º, parágrafo único, inciso VI, da Lei n.º 9.784/1999, por exigir
“adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida
superior àquelas estritamente necessárias para o atendimento do interesse público”.
Não é o que se observa no caso em questão. A multa definida no percentual acima exposto gera para a
Contratada gravame completamente desproporcional, ferindo os princípios da proporcionalidade e da
própria legalidade.
A doutrina alemã do princípio da proporcionalidade, amplamente aceita e praticada no sistema jurídico
brasileiro, traz como método de sua aplicação a análise de seus três sub-princípios: adequação
(Geeignetheit), necessidade (Notwendigkeit) e proporcionalidade em sentido estrito (Verhältnismäßig im
engeren Sinn). O pressuposto da adequação determina que a medida aplicada deve guardar relação entre
meio e fim, de modo que seja a mais adequada para a resolução da questão. A necessidade diz respeito à
escolha da medida menos gravosa para atingir sua efetividade. E, por fim, a proporcionalidade em sentido
estrito é a ponderação entre o meio-termo e a justa-medida da ação que se deseja perpetrar, verificandose se a medida alcançará mais vantagens que desvantagens.
Tal princípio é reconhecido e definido por José dos Santos Carvalho Filho da seguinte forma:
“Segundo a doutrina alemã, para que a conduta estatal observe o princípio da
proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1) adequação, significando
que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade, porque a conduta deve ser necessária, não havendo outro meio menos
gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que
causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3) proporcionalidade em
sentido estrito, quando as vantagens a serem conquistadas superarem as
desvantagens.”7 (grifo nosso)
No presente caso, verifica-se que a sanção de multa fixada no referido percentual até se encaixam no
primeiro pressuposto, sendo adequadas ao cumprimento de seu fim. No entanto, o mesmo não se pode
dizer quanto à necessidade. A quantidade fixada à título de multa é medida completamente desnecessária
para punir o descumprimento da regra do Edital, uma vez que poderia causar menor prejuízo para o
particular e mesmo assim atingir o fim desejado. Entende-se que a aplicação de multa com fito pedagógico
pode ser entendida como razoável, mas a sua definição em patamares elevados torna a sanção
6

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14. Ed. São Paulo: Editora Dialética, 2010, p. 884.
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 24ª Ed. rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Júris Editora,
2011, p. 38.
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desnecessária. Isso porque existem meios menos gravosos, mas mesmo assim a Administração optou
pela escolha do pior método.
Por fim, verifica-se que a sanção aplicada à Contratada não preenche também o pré-requisito da
proporcionalidade em sentido estrito. É flagrante que o presente percentual de multa pune a Contratada
sobremaneira, excedendo-se desarrazoadamente quando se observa o fato que a ensejou. É perfeita a
aplicação da metáfora de Jellinek que “não se abatem pardais disparando canhões”.
Observa-se, portanto, que a Administração, ao fixar a penalidade em comento, descumpriu completamente
o princípio da proporcionalidade, sendo necessária a revisão de tal medida. Cumpre ainda ressaltar que
não quer a Contratada se eximir do cumprimento das sanções estabelecidas se de fato viesse a
descumprir o contrato e dar ensejo a rescisão deste. Pede-se apenas que estas sejam aplicadas de forma
proporcional ao fato que as ensejou.
Noutro giro, verifica-se que o próprio STJ reconheceu que diante do caráter vago do art. 87 da Lei de
Licitações, a Administração deve-se balizar pelo princípio da proporcionalidade:
“Mandado de Segurança. Declaração de Inidoneidade. Descumprimento do Contrato
Administrativo. Culpa da Empresa Contratada. Impossibilidade de Aplicação de
Penalidade mais Grave a Comportamento que não é o mais Grave. Ressalvada

a

aplicação de Outra Sanção pelo Poder Público.
Não é lícito ao Poder Público, diante da imprecisão da lei, aplicar os incisos do artigo
87 sem qualquer critério. Como se pode observar pela leitura do dispositivo, há uma
gradação entre as sanções. Embora não esteja o administrador submetido ao princípio
da pena específica, vigora no Direito Administrativo o princípio da proporcionalidade.
Não se questiona, pois, a responsabilidade civil da empresa pelos danos, mas apenas a
necessidade de imposição da mais grave sanção a conduta que, embora tenha
causado grande prejuízo, não é o mais grave comportamento.” (MS n.º 7.311/DF)
Vê-se que tal entendimento corrobora o que fora acima alinhavado, demonstrando que a fixação da
sanção, bem como o quantum referente à multa deve ocorrer tendo como base o princípio da
proporcionalidade.
Por todo o exposto, requer a adequação dos itens em comento para que as multas aplicadas observem o
limite de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

9. PAGAMENTO VIA NOTA FISCAL COM CÓDIGO DE BARRAS
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O item 22.1 do Edital , o item 1, da Forma de Pagamento do ANEXO I –A , e a Cláusula sétima da Minuta
de Contrato estabelecem que o pagamento deverá ser realizado por de crédito em conta corrente.
Ocorre que tal sistema de pagamento encontra-se em dissonância com o procedimento de pagamento
adotado relativamente aos serviços de telecomunicações, uma vez que esses são pagos mediante
apresentação de fatura (nota fiscal com código de barras), ou mediante SIAFI nos casos de órgãos
vinculados à Administração Pública Federal, como é o caso da ANATEL.
Como é cediço, o SIAFI é um sistema informatizado que controla a execução orçamentária, financeira,
patrimonial e contábil dos órgãos da Administração Pública direta federal, das autarquias, fundações e
empresas públicas federais e das sociedades de economia mista que estiverem contempladas no
orçamento fiscal e (ou) no orçamento da seguridade social da União.
Assim, as unidades gestoras registram seus documentos (empenho, ordem bancária etc.) e o SIAFI efetua
automaticamente todos os lançamentos contábeis necessários para se ter conhecimento atualizado das
receitas, despesas e disponibilidades financeiras do Tesouro Nacional.
Com efeito, esse sistema de faturamento e cobrança, o qual permite o reconhecimento rápido e eficiente
do pagamento, é baseado em código de barras.
Qualquer outra forma de pagamento, como o depósito em conta corrente previsto no Edital, causará
transtornos ao sistema de contas a receber da empresa de telecomunicações contratada.
Ademais, a Oi utiliza o sistema de faturamento, por meio de Nota Fiscal/Fatura, emitida com código de
barras para pagamento, em apenas uma via, modelo 22, em razão das várias vantagens que essa forma
de pagamento proporciona.
Tal sistema proporciona vantagens à empresa prestadora dos serviços, haja vista que reduz a
inadimplência e garante a satisfação do cliente.
Ante o exposto, para a melhor adequação do instrumento convocatório à realidade do setor de
telecomunicações, requer a alteração dos itens em comento a fim de permitir que o pagamento seja
realizado mediante autenticação de código de barras, facilitando, assim, o reconhecimento eficiente do
pagamento.

10. INDEVIDA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE MENSALMENTE
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A alínea “a” do item 22.1 do Edital, a alínea “a” do item 1 da forma de pagamento do ANEXO I –A e a
alínea “a” da cláusula sétima da minuta do contrato estabelecem que a Contratante deverá apresentar os
comprovantes de regularidade fiscal/social/trabalhista mensalmente, ou seja, no momento do pagamento
junto com a nota fiscal/fatura.
Inicialmente é importante observar que tal obrigação não encontra guarida na Lei n.º 8.666/93, portanto,
sem lastro legal.
Não obstante tal fato, é importante observar que a exigência de apresentação das certidões de
regularidade juntamente com as notas fiscais não é razoável. Explica-se: as certidões de regularidade
fiscal/social/trabalhista possuem um período de vigência que ultrapassa o período mensal (30 dias).
Assim, a apresentação mensal das referidas certidões foge dos padrões lógicos, visto que o prazo de
validade das mesmas ultrapassa o período de trinta dias.
É de suma importância observar que não está se discutindo aqui a necessidade da manutenção dos
requisitos de habilitação durante toda a execução do contrato. Tal fato é inquestionável! O que se discute
nesta análise é a desproporcionalidade e ilegalidade em exigir a apresentação mensal desses requisitos,
principalmente, pelos mesmos possuírem período de vigência superior à 30 (trinta) dias.
Vale corroborar, que a Administração Pública possui fé pública para certificar as informações
apresentadas nas certidões. Se a certidão informa que seu prazo de validade é de 120 dias, porque a
contratada deverá apresentar a certidão mensalmente?
Verifica-se a incongruência na aplicação da exegese da alínea “a” do item 22.1 do Edital, da alínea “a” do
item 1 da forma de pagamento do ANEXO I –A e da alínea “a” da cláusula sétima da minuta do contrato.
Como se sabe, a atividade administrativa exige prestígio aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Carlos Ari Sundfeld, na obra “Fundamentos de Direito Público” afirma o seguinte acerca da
proporcionalidade (fls. 165):
“A proporcionalidade é expressão quantitativa da razoabilidade. É inválido

o ato

desproporcional em relação à situação que o gerou ou à finalidade que pretende atingir.”
Ora, o administrador está jungido ao Princípio da Legalidade, portanto, ao determinar obrigações que não
possuem previsão legal, atua de forma desproporcional e irrazoável.
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Para José dos Santos Carvalho Filho, “razoabilidade é a qualidade do que é razoável, ou seja, aquilo que
se situa dentro dos limites aceitáveis, ainda que os juízos de valor que provocaram a conduta possam
dispor-se de forma um pouco diversa”8.
O princípio da regra da razão expressa-se em procurar a solução que está mais em harmonia com as
regras de direito existentes e que, por isso, parece a mais satisfatória, em atenção à preocupação primária
da segurança, temperada pela justiça, que é a base do Direito.
A Administração Pública está obrigada a adotar a alternativa que melhor prestigie a racionalidade do
procedimento e de seus fins.
Nesse sentido, Marçal Justen Filho ensina que:
“O princípio da proporcionalidade restringe o exercício das competências públicas,
proibindo o excesso. A medida limite é a salvaguarda dos interesses públicos e privados
em jogo. Incumbe ao Estado adotar a medida menos danosa possível, através da
compatibilização entre os interesses sacrificados e aqueles que se pretende proteger.”9
Diante disso, requer a alteração da alínea “a”, do item 22.1, do Edital, da alínea “a” do item 1 da forma de
pagamento do ANEXO I –A e da alínea “a” da cláusula sétima da minuta do contrato para que não exija a
apresentação mensal das certidões de regularidade fiscal/trabalhista/sociais, sob pena de ferir os
Princípios da Razoabilidade, da Proporcionalidade, da Legalidade e ainda, o da fé pública inerente aos
documentos públicos (certidões).

9. DA RETENÇÃO DO PAGAMENTO PELA CONTRATANTE
Os itens 22.2 e 22.8 do Edital, e os parágrafos primeiro e onze, cláusula sétima da minuta do contrato
dispõem que nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere
direito a reajustamento de preços.
Entretanto, o art. 87 da Lei de Licitações define rol taxativo de sanções aplicáveis à Contratada, prevendo
a hipótese de advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de
contratar com a Administração e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública. Não obstante, não consta em nenhum momento a previsão de retenção dos pagamentos.

8
9

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 24. Ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2011, p. 36.
JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14. Ed. São Paulo: Editora Dialética, 2010, p. 78.
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Nesse sentido, deve-se impedir que o Edital imponha à Contratada medidas que não estejam relacionadas
ao art. 87 da Lei 8.666/1993, em obediência ao princípio da legalidade. Dessa forma, pode-se afirmar que
a exigência editalícia em comento não tem razão de ser, sendo impossível promover a retenção dos
pagamentos como sanção ao não cumprimento da regularidade fiscal.
Esse é entendimento recentemente esposado pelo Tribunal de Contas da União – TCU, no sentido de que
a perda da regularidade fiscal no curso de contratos de execução continuada ou parcelada justifica a
imposição de sanções à Contratada, mas não autoriza a retenção ou glosa de pagamentos por
serviços prestados:
“Consulta formulada pelo Ministério da Saúde suscitou possível divergência entre o
Parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 401/2000 e a Decisão
nº 705/1994 – Plenário do TCU, relativamente à legalidade de pagamento a
fornecedores em débito com o sistema da seguridade social que constem do
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf). A consulente
registra a expedição, pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão de
orientação baseada no Parecer 401/2000 da PGFN, no sentido de que “os bens e
serviços efetivamente entregues ou realizados devem ser pagos, ainda que
constem irregularidades no Sicaf”. Tal orientação, em seu entendimento, colidiria
com a referida decisão, por meio do qual o Tribunal firmou o entendimento de que
os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal devem exigir, nos
contratos de execução continuada ou parcelada, a comprovação, por parte da
contratada, da regularidade fiscal, incluindo a da seguridade social. O relator, ao
endossar o raciocínio e conclusões do diretor de unidade técnica, ressaltou a
necessidade de os órgãos e entidade da Administração Pública Federal
incluírem, “nos editais e contratos de execução continuada ou parcelada,
cláusula que estabeleça a obrigação do contratado de manter, durante a
execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação”, além das sanções resultantes de seu descumprimento.
Acrescentou que a falta de comprovação da regularidade fiscal e o
descumprimento de cláusulas contratuais “podem motivar a rescisão
contratual, a execução da garantia para ressarcimento dos valores e
indenizações devidos à Administração e a aplicação das penalidades
previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, mas não a retenção do pagamento”.
Caso contrário estaria a Administração incorrendo em enriquecimento sem
causa. Observou, também, que a retenção de pagamento ofende o princípio
da legalidade por não constar do rol do art. 87 da Lei nº 8.666/93. O Tribunal,
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então, decidiu responder à consulente que os órgãos e entidades da
Administração Pública Federal devem: a) “Y exigir, nos contratos de
execução continuada ou parcelada, a comprovação, por parte da contratada,
da regularidade fiscal, incluindo a seguridade social, sob pena de violação do
disposto no § 3º do art. 195 da Constituição Federal”; b) “Y incluir, nos
editais e contratos de execução continuada ou parcelada, cláusula que
estabeleça a obrigação do contratado de manter, durante a integral execução
do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, prevendo, como sanções para o inadimplemento a essa cláusula, a
rescisão do contrato e a execução da garantia para ressarcimento dos
valores e indenizações devidos à Administração, além das penalidades já
previstas em lei (arts. 55, inciso XIII, 78, inciso I, 80, inciso III, e 87, da Lei nº
8.666/93)”. (Acórdão n.º 964/2012-Plenário, TC 017.371/2011-2, rel. Min. Walton
Alencar Rodrigues, 25.4.2012) (grifo nosso)
Na mesma esteira encontra-se a jurisprudência do STJ:
“ADMINISTRATIVO. CONTRATO. ECT. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE.

DESCUMPRIMENTO

DA

OBRIGAÇÃO

DE

MANTER

A

REGULARIDADE FISCAL. RETENÇÃO DO PAGAMENTO DAS FATURAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A exigência de regularidade fiscal para a participação no procedimento licitatório
funda-se na Constituição Federal, que dispõe no § 3º do art. 195 que "a pessoa
jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei,
não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios", e deve ser mantida durante toda a execução do
contrato, consoante o art. 55 da Lei 8.666/93.
2. O ato administrativo, no Estado Democrático de Direito, está subordinado ao
princípio da legalidade (CF/88, arts. 5º, II, 37, caput, 84, IV), o que equivale
assentar que a Administração poderá atuar tão somente de acordo com o que a lei
determina.
3. Deveras, não constando do rol do art. 87 da Lei 8.666/93 a retenção do
pagamento pelos serviços prestados, não poderia a ECT aplicar a referida
sanção

à

empresa contratada,

sob

pena

de violação

ao

princípio

constitucional da legalidade. Destarte, o descumprimento de cláusula
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contratual pode até ensejar, eventualmente, a rescisão do contrato (art. 78 da
Lei de Licitações), mas não autoriza a recorrente a suspender o pagamento
das faturas e, ao mesmo tempo, exigir da empresa contratada a prestação
dos serviços.
4. Consoante a melhor doutrina, a supremacia constitucional ‘não significa que a
Administração esteja autorizada a reter pagamentos ou opor-se ao cumprimento de
seus deveres contratuais sob alegação de que o particular encontra-se em dívida
com a Fazenda Nacional ou outras instituições. A administração poderá comunicar
ao órgão competente a existência de crédito em favor do particular para serem
adotadas as providências adequadas. A retenção de pagamentos, pura e
simplesmente, caracterizará ato abusivo, passível de ataque inclusive através de
mandado de segurança.’ (Marçal Justen Filho. Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos, São Paulo, Editora Dialética, 2002, p. 549).
5. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 633.432/MG, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2005, DJ 20/06/2005, p. 141)
Assim, existindo na data de pagamento pendências fiscais, multas a serem aplicadas ou danos e
prejuízos eventualmente apurados através de processo administrativo, em que seja assegurado
devidamente o contraditório e ampla defesa, poderá a Administração, atendendo ao princípio da
legalidade, aplicar uma das sanções definidas no art. 87 da Lei de Licitações, não sendo admissível a
imposição de sanção que fuja ao rol taxativo do dispositivo legal citado.
Frise-se que o princípio da legalidade, sendo o elemento basilar do regime jurídico-administrativo, é
considerado como aspecto indissociável de toda a atividade administrativa, vinculando as ações do
administrador à lei, sendo decorrência direta do Estado Democrático de Direito. Dessa forma, impor
sanção que extrapola a lei importa em desrespeito inexorável ao princípio da legalidade.
Diante disso, tendo em vista que a suspensão do pagamento pelos serviços prestados não consta no rol
do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, o qual elenca as sanções pela inexecução total ou parcial do contrato,
requer a modificação dos itens em comento.
11. GARANTIA EM CASO DE ATRASO NO PAGAMENTO
O item 22.12 do edital, e s parágrafo quinze, da cláusula sétima, da minuta do contrato trata acerca da
hipótese de garantia em caso de atraso no pagamento.
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Não obstante, cumpre trazer à baila o art. 54 da Lei n.º 8.666/1993, que estabelece a aplicação supletiva
dos princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado no âmbito dos contratos
administrativos. Adiante, verifica-se que o art. 66 da Lei de Licitações determina que “o contrato deverá ser
executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei,
respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial”.
Nesse sentido, verifica-se que o eventual descumprimento da obrigação de pagamento da Contratante
deverá gerar as devidas consequências. No caso em quadra, caracteriza-se a mora por parte da
Contratante. Em assim sendo, deverá ressarcir a Contratada no que tange aos ônus de mora, a saber:
juros moratórios, multa moratória e correção monetária.
Verifica-se que a necessidade premente de ressarcimento baseia-se no fato de que não pode a
Contratada suportar o atraso do pagamento das parcelas sob pena de desequilíbrio da relação contratual.
Ademais, a mora da Administração culminada com a não incidência dos encargos devidos gera
incondicionalmente o locupletamento sem causa desta.
Por fim, verifica-se que os percentuais referentes à multa e juros moratórios devem se dar,
respectivamente, à razão de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura e 1% (um por cento) ao mês. A
correção monetária deve se operar com base no IGP-DI, índice definido pela FGV. A razão pela fixação de
tais parâmetros se dá na prática usual do mercado em geral, incluindo o de telecomunicações. Verifica-se
que, impostos valores aquém do exposto, pode-se gerar para a Administração situação de flagrante
desequilíbrio, influenciando, em última análise, no equilíbrio econômico-financeiro da Contratada.
Pelo exposto, faz-se necessária a adequação dos Itens em comento referente ao ressarcimento em caso
de atraso no pagamento da parcela contratada por parte do Contratante, de modo a incidir multa de 2%
sobre o valor da fatura no mês de atraso, juros de mora na ordem de 1% ao mês e a correção monetária
pelo IGP-DI.

12. DO PERFIL DE CONTRATAÇÃO INICIAL
O item 3 do detalhamento do objeto sita:
"Anexo I-B" deverão ter total viabilidade técnica, para as respectivas velocidades
especificadas;” Pag. 39.
Já o item 6.2.2.2.2.1. Planilha de Preço para obtenção da estimativa de contratação:
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“Para efeito de estimativa inicial, o "Anexo I-B" lista os endereços iniciais de implantação e
seus respectivos perfis.” Pag. 70
Em respostas aos esclarecimentos publicados no portal de compras governamentais em 10/07/2019 foi
esclarecido:
“Em atenção ao Despacho PREG 0564396, quanto ao E-mail Empresa OI 0564394, segue:
Quanto ao Esclarecimento 1: os perfis de contratação inicial, de fato houve incorreção, os
perfis podem ser vistos no arquivo Anexo I-B 0565229;”
Não consta no edital e seus anexos os perfis (velocidades) de contratação inicial por endereço. Em
resposta aos esclarecimentos, foi informado que os perfis seriam disponibilizados em um novo arquivo,
porém, não foi publicado um novo anexo no portal de compras governamentais. A especificação das
velocidades por endereço é essencial para a analise de viabilidade técnica de atendimento e
dimensionamento da solução.
Pelo exposto, faz-se necessária republicação do edital com informações faltantes.

PEDIDO
Para garantir o atendimento aos princípios norteadores dos procedimentos licitatórios, a OI requer que V.
Sª julgue motivadamente a presente Impugnação, no prazo de 24 horas, acolhendo-a e promovendo as
alterações necessárias nos termos do Edital e seus anexos, sua consequente republicação e suspensão
da data de realização do certame.
Maceió/AL, 10 de julho de 2019.

__________________________________

____________________________________

PAULO SERGIO ALVES DE MORAES

TEREZA ELIZABETH BATISTA M. MACHADO

TELEMAR NORTE LESTE S/A

TELEMAR NORTE LESTE S/A

RG nº 17061796-8 SSP/SP

CPF nº 426.580.713-53

CPF nº 097.323.788-08

RG nº 97026003832 SSP-CE

PROCURADOR

PROCURADORA
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 4216 - TRE-AL/PRE/PREG

ILMOº SR. ASSESSOR JURÍDICO DG.

Cuida-se de processo licitatório cujo objeto é a contratação de
empresa de serviços de telecomunicações para prover a comunicação
de dados entre a sede o TRE/AL, os Cartórios Eleitorais e escritórios
remotos da Justiça Eleitoral, conforme Ato Convocatório nº 28/2019..
Por isso, com fulcro na legislação de Regência, a Empresa OiTelemar IMPUGNOU o Edital em questão, evento SEI Nº 0566577,
razão pela qual solicitamos parecer jurídico no que for pertinente à
Unidade de V.Sª.
Agradeço antecipadamente.
Pregoeiro.

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 15/07/2019, às 13:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0566578 e o código CRC 3ED051ED.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0011213-69.2018.6.02.8000
: COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2019. BACKBONE. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

Parecer nº 1381 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO

O Ilmo. Sr. Pregoeiro solicita a elaboração de
parecer acerca do pedido de impugnação formulado pela
empresa TELEMAR NORTE LESTE S.A. (0566622), versando
sobre possíveis inadequações do edital do certame licitatório
em epígrafe.
2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Neste ponto, é de interesse transcrever o que
dispõe a respeito o Decreto nº 5.450/05, verbis:
“Art.18. Até dois dias úteis antes da data
ﬁxada para abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar o ato
convocatório do pregão, na forma
eletrônica.
§1o Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo
setor responsável pela elaboração do
edital, decidir sobre a impugnação no
prazo de até vinte e quatro horas.
§ 2o Acolhida a impugnação contra o ato
convocatório, será deﬁnida e publicada
nova data para realização do certame.”
Estando o referido pregão eletrônico marcado para
ocorrer no dia 16 de julho e tendo sido enviado o pedido de
impugnação dia 12 de julho (0566622),
clara
sua
tempestividade, pelo que deve ser conhecido, considerando,
ainda, que, a teor da legislação supracitada, qualquer pessoa
é parte legítima para impugnar o ato convocatório.
De rigor mencionar que apenas nesta data, às
13h18min, os presentes autos foram enviados a esta AJ-DG.
3. DOS QUESTIONAMENTOS DA TELEMAR

3.1 EXIGÊNCIA ABUSIVA – SÓCIOS - NEPOTISMO

A empresa impugnante requer a exclusão
cláusula editalícia que trata da vedação de nepotismo.

de

Como se sabe, tal exigência, no âmbito do Poder
Judiciário, emana da Resolução nº 07/2005, do Conselho
Nacional de Justiça, que, em seu artigo 3º é peremptória:
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“Art. 3º É vedada a manutenção,
aditamento ou prorrogação de contrato de
prestação de serviços com empresa que
venha a contratar empregados que sejam
cônjuges, companheiros ou parentes em
linha reta, colateral ou por aﬁnidade, até
o terceiro grau, inclusive, de ocupantes
de
cargos
de
direção
e
de
assessoramento, de membros ou juízes
vinculados
ao
respectivo
Tribunal
contratante, devendo tal condição constar
expressamente dos editais de licitação. "
Frise
que,
em
seus consideranda,
referida
Resolução fundamenta-se nos princípios da moralidade e da
impessoalidade consagrados no caput do artigo 37 da Carta
Magna, afastando, desde já, eventual pecha de ilegalidade da
exigência, posto estarem expressamente previstos tais
princípios, como não poderia deixar de ser, no artigo 3º da
Lei nº 8.666/93, verbis:
“Art. 3o A licitação destina-se a garantir
a observância do princípio constitucional
da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a
promoção do desenvolvimento nacional
sustentável e será processada e julgada
em
estrita
conformidade
com
os
princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade,
da
moralidade,
da
igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa,
da
vinculação
ao
instrumento convocatório, do julgamento
objetivo e dos que lhes são correlatos.”
(Redação dada pela Lei nº 12.349, de
2010)
Assim,
impugnada.

sugere-se

a

manutenção

da

cláusula

3.2 EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO DE
AUTORIZAÇÃO NA ANATEL – AGÊNCIA NACIONAL DE
TELECOMUNICAÇÕES

A empresa requer que os licitantes possam
apresentar o extrato do Termo de Autorização ou do Contrato
de Concessão, outorgado pela ANATEL e devidamente
publicado no Diário Oﬁcial da União, para atender a exigência
constante no item 12.1 e alíneas do edital, que já assim o
fazem:
"d.2) para comprovar capacidade para execução dos
serviços que abrangem as atividades de suporte técnico,
apresentando os seguintes documentos:
d.2.1)
individualmente:

No

caso

de

licitantes

concorrendo

d.2.1.1) Outorga emitida pela ANATEL para operar
enlaces de comunicação de dados multimídia dentro do
Estado de Alagoas, ou
d.2.1.2) Outorga emitida pela ANATEL para operar
enlaces de comunicação de dados multimídia em nível
nacional ou regional, que contemple o Estado de Alagoas."
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Parece a esta AJ-DG que a outorga concedida pela
ANATEL pode ser apresentada por qualquer forma idônea,
inclusive extrato do Termo de Autorização, não havendo
necessidade de alteração de edital.

3.3 DA COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

que:

O item 12.1, alínea, “e.1.4” do ddital estabelece

“A licitante que apresentar resultado
menor do que 1, em quaisquer dos índices
– Liquidez Geral – LG, Solvência Geral –
SG, e Liquidez Corrente – LC, deverá
possuir
patrimônio
líquido
mínimo
correspondente a 10% do valor estimado
da contratação do ITEM para o qual está
concorrendo, na forma dos §§ 2º e 3º do
art. 31 da Lei nº 8.666/93.”
Considerando a alternatividade concedida pelo
artigo 31, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.666/93 para ﬁns de
comprovação da qualificação econômico-financeira, a empresa
requer a modiﬁcação do item em comento, para que seja
possibilitada a comprovação desse requisito através do capital
social.
Não procede a pleito da empresa, à vista do que já
decidido pelo Tribunal de Contas da União, conforme se
verifica no Acórdão nº 1.171/2008-Plenário:
"Enunciado
A Administração pode estabelecer em
edital exigências de capital mínimo ou de
patrimônio líquido mínimo, até o limite
10% do valor estimado da contratação, ou
ainda de garantias.
Excerto
Voto:
2. A suposta irregularidade alegada pela
representante diz respeito à exigência de
apresentação de balanço patrimonial
registrado na Junta Comercial, no qual a
licitante demonstre possuir capital social
igual ou superior a R$ 652.661,88 [...]. O
fato de não haver a opção de
comprovar a situação do patrimônio
líquido,
como
admitido
pela
legislação, mas apenas o capital
social,
resultaria,
segundo
a
representante, no cerceamento à
participação de grande número de
empresas.
3. A exigência de comprovação da
qualiﬁcação econômico-ﬁnanceira nas
compras para entrega futura e na
execução de obras e serviços está
prevista no art. 31, §§ 2º e 3º, da Lei nº
8.666/93, nos quais se estatui que a
Administração poderá estabelecer em
edital exigências de capital mínimo ou de
patrimônio líquido mínimo, até o limite
10% do valor estimado da contratação, ou
ainda as garantias previstas no § 1º do
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art. 56 daquela lei. Essas exigências têm o
objetivo de assegurar garantias mínimas
de que a contratada cumprirá as
obrigações decorrentes da avença.
4. No caso concreto, a Suframa utilizou
como critério de qualiﬁcação apenas o
capital social, no valor de R$ 652.661,88
[...], o que corresponde a exatos 10% da
estimativa total de custo, conforme item
13.3 do Edital, ou seja, está dentro dos
limites
previstos
no
Estatuto
das
Licitações.
5 . Como
a
lei
oferece
três
possibilidades para comprovação da
qualiﬁcação
econômico-ﬁnanceira,
mas
não
obriga
o
emprego
simultâneo das três, não vejo reparos
a fazer na opção, feita pela Suframa,
de aferir apenas o capital das
licitantes."

3.4. REGULARIDADE JUNTO AO CADIN COMO CONDIÇÃO PARA
CONTRATAÇÃO

A empresa requer a exclusão do Item 15.3 do
ddital, ou ainda, que se esclareça o referido item para que a
inexistência de registro no CADIN não seja considerada
condição para a celebração do contrato na presente licitação,
posto que tal imposição não encontra consonância com a
disposição do art. 6º, inciso III, da Lei n.º 10.522/2002,
conforme se percebe de ﬁrme posicionamento do STF e do
TCU.
O vergastado item 15.3 do edital assim prescreve:
"15.3.
Antes
da
adjudicação
pelo
pregoeiro, será feita consulta ao CADIN –
Cadastro Informativo de Créditos não
Quitados do Setor Público Federal, nos
termos do Inciso III do Art. 6º da Lei
10.522, de 19/07/2002."
Ora, em nenhum momento está estabelecido que a
consulta ao CADIN implicará em vedação à ﬁrmação do
contrato, pelo que não há nada a prover.

3.5. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

O item 20.1 do Edital e a Cláusula Oitava da minuta
do contrato estabelecem a exigência de apresentação de
garantia de 5% do valor do contrato, em ate 10 dias úteis após
sua assinatura.
Desta feita, a empresa
requer a garantia
corresponda ao limite máximo de 1% (um por cento), bem
como, não seja exigida em prazo tão exíguo, mas sim em 60
(sessenta) dias após a celebração do Contrato.
Note-se que a exigência contida no referido item
20.17 do edital do pregão eletrônico em epígrafe, tem sede
legal (Art. 56, Lei nº 8.666/93), tendo sido estabelecida,
inclusive quanto ao percentual de 5%, pela autoridade
competente, parecendo razoável, diante da importância e
essencialidade do serviço pretendido, fundamental para o
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funcionamento desta Justiça Especializada, pelo que, do ponto
de vista jurídico, nada há a prover.
3.6. REAJUSTE DOS PREÇOS

A empresa requer que o índice de reajuste a ser
aplicado seja o IGP-DI, considerando o objeto do edital tratarse de SMP, e sua remuneração ser feita por preços e não
tarifas.
Por sua vez, o item 22.13 do Edital e a cláusula
sexta dispõem que os preços propostos serão reajustados na
forma e data-base estabelecidos pela ANATEL, mediante a
incidência do índice IST (Índice de Serviços de
Telecomunicações) ou outro índice que o substitua,
observando-se sempre intervalo não inferior a 12 (doze)
meses entre as datas-bases dos reajustes concedidos. da
cobrança de tarifas ou de preços.
Considerando que o edital em foco, neste aspecto,
repete as disposições constantes no vigente contrato com o
mesmo objeto (Contrato nº 04/2014), ﬁrmado com a empresa
impugnante, parece nada haver a prover, consultada a
unidade requisitante.

3.7 BASE DE CÁLCULO DAS MULTAS EM CASO DE INEXECUÇÃO
PARCIAL DO CONTRATO

A empresa impugnante. combate a redação do
seguintes dispositivos: item 21.4.2 do edital e o parágrafo
terceiro da cláusula dez da minuta do contrato, que preveem a
aplicação de multas sobre o valor total adjudicado, mesmo em
caso de inexecução parcial.
Note-se que os dispositivos vergastados apresentam
consonância à legislação de regência, a saber, o art. 87 da Lei
nº 8.666/93, verbis:
“Art.87. Pela inexecução total ou parcial
do contrato a Administração poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar ao
contratado as seguintes sanções:
I - advertência;
II
multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;”
Observe-se que a lei remete ao ato convocatório ou
ao contrato o tratamento devido, pelo que interessa ao
deslinde da questão, a imperfeições na execução do contrato.
É evidente que tal tratamento não poderia
prescindir da observação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, e é o que ocorre no presente caso, haja
vista a previsão editalícia, da aplicação de multa calculada
sobre o valor total do contrato para os eventos que a
Administração entendeu sensíveis e importantes.
É verdade que a inexecução poderá ser considerada
grave, caso venha a ocorrer um atraso de grande monta na
execução dos serviços ou na regularização de eventuais
vícios, o que, diante da necessidade e importância do serviço
a ser contratado soa bastante razoável, devendo-se lembrar,
ainda, que são plenamente assegurados à futura contratada,
em qualquer hipótese, a ampla defesa e do contraditório, de
acordo com previsão editalícia.
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De qualquer forma, dada a ponderação da
penalidade quanto à criticidade do evento, parece de bom
alvitre submeter a proposição ao setor requisitante,
que poderá avaliar, à luz da necessidade dos serviços,
sua adequação.
Assim, caso o setor requisitante mantenha tal
redação, esta AJ-DG entende que nada há a prover
relativamente a esse questionamento.
8. DAS PENALIDADES EXCESSIVAS

Alega a Impugnante que os itens 21.4.2 e 21.4.1.9
do ddital e os parágrafos terceiro e doze, da cláusula dez, da
minuta do contrato determina a aplicação de multas que
extrapolam o limite de 10% estabelecido pelo Decreto
22.626/33. Tal fato, segundo a Impuganante fere os princípios
da proporcionalidade e da legalidade. Por este motivo requer
a readequação dos itens em comento.
Quanto a tal pormenor, cite-se a análise
minudentemente proferida pela Diretoria de Licitações –
Dilic, da Secretaria de Licitações, Contratos e Patrimônio –
Selip, do Tribunald e Contas da União, nos autos do
Proc. TC TC: 024.123/2015-3, em resposta à mesma
impugnação da empresa Oi S.A. ao edital do Pregão Eletrônico
nº 001/2016:
"Resposta: Empresas fornecedoras de
serviços para Administração Pública
surpreendem-se com a aplicação de
penalidades moratórias e compensatórias
de grande monta, que de acordo com a
extensão e percentual dispostos no
contrato podem gerar certa insegurança e
risco ﬁnanceiro para o prestador de
serviço em relação à execução do
contrato. A supremacia do interesse
público sobre o interesse particular tem o
condão de reprimir condutas lesivas à
Administração
e
desestimular
a
inexecução contratual, bem assim, tem
caráter compensatório em razão de
possíveis perdas e danos diretos.
As multas, porém, não devem ser
aplicadas
de
modo
aleatório
e
desproporcional
tendo
como
ﬁm
especíﬁco
resguardar
o
patrimônio
público. A Administração Pública se
beneﬁcia das cláusulas exorbitantes em
nome da concretização do interesse
público
consubstanciado
na
ideal
prestação
dos
serviços
por
ela
contratados. Porém, mesmo que o
administrador esteja em condição de
superioridade frente ao particular, o
interesse econômico-ﬁnanceiro deste na
formalização do contrato, qual seja, a
obtenção da justa remuneração (lucro),
não pode ser afetada. No dizer de Celso
Antônio Bandeira de Melo:
"...a tipologia do chamado contrato
administrativo reclama de ambas as
partes um comportamento ajustado a
certas pautas. Delas procede que, pela via
designada contratual, o Poder Público
pode se orientar unicamente para
satisfação do interesse público que ditou
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a formação do ajuste. É por isso que lhe
assistem os poderes adequados para
alcançá-lo,
o
particular
contratante
procura a satisfação de uma pretensão
econômica, cabendo-lhe, para fazer jus a
ela, cumprir com rigor e inteira lealdade
as obrigações assumidas. Dês que atenda
como deve, incube ao Poder Público
respeitar
às
completas
a equação
econômico-ﬁnanceira avençada, a ser
atendida com signiﬁcado real e não
apenas nominal. Descabe à Administração
menosprezar este direito. Não lhe assiste,
por intuitos meramente patrimoniais,
subtrair densidade ou o verdadeiro
alcance
do
equilíbrio
econômicoﬁnanceiro".
(Curso
de
Direito
Administrativo, 21ª edição, pág 620)”
A Lei 8.666/93 (art. 58, incisos III e IV)
possibilita a ampla ﬁscalização dos
contratos administrativos e conﬁrma a
prerrogativa dos órgãos públicos de
aplicar sanções sempre que observadas
inexecuções
contratuais.
Contudo,
quando se trata de multas pecuniárias,
não há previsão de índices especíﬁcos e
limitação das penalidades, o que enseja a
imposição unilateral de tais cláusulas
contratuais pela Administração Pública,
muitas vezes em dissonância com os
direitos patrimoniais do particular na
celebração da avença.
O art. 412 do Código Civil reza que o
valor da cominação imposta na cláusula
penal não pode exceder o da obrigação
legal. As penalidades admitidas em
contratos podem ser do tipo moratória ou
compensatória, onde a primeira é devida
em caso de inadimplemento contratual
por mora (atraso) no cumprimento das
obrigações e a segunda relativa ao
inadimplemento capaz de gerar rescisão
parcial ou total do contrato celebrado. É
importante aludir que o arcabouço
jurídico entende cláusula penal como
sendo a penalidade compensatória que
decorre
inadimplemento
insuportável
passível de rescisão contratual (parcial ou
total), quando o seu limitador será a
obrigação contratual.
A
fundamentação
do
impugnante
relativamente às penalidades moratórias
superiores a 10% não encontram respaldo
na Lei de Licitações, nem na Lei de Usura
(Decreto n.º 22.626, de 07/04/1933), cuja
principal preocupação é não gerar ônus
excessivo e consequente desequilíbrio do
contrato para o Prestador do Serviço em
simples mora (atraso).
Nos
itens
questionados
observa-se
exatamente o caráter compensatório das
sanções, ou seja, todas as hipóteses
previstas, referem-se à possibilidade de
rescisão unilateral do contrato pela
administração.
Nesse
ponto,
vale
ressaltar que a o limite das multas seria o
valor
do
contrato.
Contratos
Administrativos
como
espécies
de
contratos de adesão, mostram ao aderente
todas as condições que devem ser
cumpridas
não
cabendo
alegar,
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principalmente nos itens questionados,
qualquer desproporcionalidade já que se
trata, genericamente, de pontos de
fraude, inadimplemento ou inexecução
parcial ou total."
Assim, esta AJ-DG sugere a manutenção do texto
impugnado.
De qualquer forma, dada a ponderação da
penalidade quanto à criticidade do evento, parece de bom
alvitre submeter a proposição ao setor requisitante,
que poderá avaliar, à luz da necessidade dos serviços,
sua adequação.
3.9. PAGAMENTO VIA NOTA FISCAL COM CÓDIGO DE BARRAS

A empresa Telemar reclama que não haveria
previsão de utilização do sistema de código de barras para a
realização dos pagamentos.
Quanto a este ponto, este subscritor, após consulta
verbal ao setor competente da Coordenadoria de Orçamento e
Finanças, responsável pelos pagamentos de serviços que tais,
concluiu que tal forma de pagamento sugerida pela empresa
Telemar, especiﬁcamente pagamento mediante código de
barras, já vem sendo utilizada por este Órgão, sendo que,
visando a uma maior segurança da contratação, nada obsta
que se apostile oportunamente tal procedimento, não se
vislumbrando quaisquer prejuízos à licitação nem à
contratação, pelo que se pode considerar esclarecido o
questionamento apresentado pela empresa Telemar Norte
Leste S/A.

3.10. INDEVIDA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE
MENSALMENTE

Quanto a tal pormenor, cite-se a análise
minudentemente proferida pela Diretoria de Licitações –
Dilic, da Secretaria de Licitações, Contratos e Patrimônio –
Selip, do TCU, nos autos do Proc. TC TC: 024.123/2015-3, em
resposta à mesma impugnação d a empresa Oi S.A. ao edital
do Pregão Eletrônico nº 001/2016:

"Resposta: As exigências estabelecidas
pelo item 1 d Cláusula Nona edital –
Contrato, estão em consonância com o
§1º do art. 36 da Instrução Normativa nº
02/2008 do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão - MPOG, conforme
transcrito abaixo:
“art. 36. (....)
§1º. A nota Fiscal ou Fatura deverá ser
obrigatoriamente
acompanhada
das
seguintes comprovações:
(....)
37.

da regularidade ﬁscal constatada
através de consulta “on-line” ao
Sistema
de
Cadastramento
Uniﬁcado de Fornecedores –
SICAF, ou a impossibilidade de
acesso
ao
referido
Sistema,
mediante consulta aos sítios
eletrônicos
oﬁciais
ou
à
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documentação mencionada no art.
29 da Lei 8.666/93;”

Portanto, a documentação exigida para
ﬁns de pagamento mensal dos serviços
prestados deve obrigatoriamente ser
apresentada junto com a Nota Fiscal ou
Fatura."

3.11. DA RETENÇÃO DO PAGAMENTO PELA CONTRATANTE

A empresa se opõe à redação dos itens 22.2 e 22.8
do Edital, e os parágrafos primeiro e onze, cláusula sétima da
minuta do contrato dispõem que nenhum pagamento será
efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação ﬁnanceira que lhe for imposta, em virtude
de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a
reajustamento de preços.
Tal previsão deve ser vista em conjunto com o que
prescreve o parágrafo quatorze da cláusula dez (Das sanções
administrativas):
" CLÁUSULA DEZ
ADMINISTRATIVAS

– DAS SANÇÕES

A contratada que dentro do prazo de
validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de
entregar a documentação exigida para o
certame ou apresentar documentação
falsa, ensejar o retardamento da execução
de seu objeto, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo
ou cometer fraude ﬁscal, ﬁcará impedida
de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de
até 5 anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais
cominações legais.
(...)
Parágrafo Quatorze - O valor da multa,
apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos
pagamentos eventualmente devidos pelo
CONTRATANTE
ou
cobrado
judicialmente."
Em breves linhas, nenhum pagamento deverá
ser efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação ﬁnanceira que lhe for imposta, em virtude
de penalidade ou inadimplência qualquer obrigação legal ou
contratual (inclusive sendo o valor da multa descontado dos
pagamentos eventualmente devidos).
Esta AJ-DG entende
que diante do não
cumprimento das obrigações contratuais (execução dos
serviços, pelas quais foram aplicadas sanções pecuniárias
ainda não adimplidas e das quais não caibam recursos
administrativos) não poderia realmente haver pagamentos.
Para o caso de descumprimento de outras comprovações,
seriam aplicáveis eventuais sanções, com todo a previsão de
contraditório e ampla defesa, a ensejar a observância dos
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dispositivos legais, editalícios e contratuais pertinentes.
Sugere-se,
da redação impugnada.

portanto,

a

manutenção

3.12. GARANTIA EM CASO DE ATRASO NO PAGAMENTO

A empresa requer a adequação dos itens relativos
ao ressarcimento em caso de atraso no pagamento da parcela
contratada por parte do Contratante, de modo a incidir multa
de 2% sobre o valor da fatura no mês de atraso, juros de mora
na ordem de 1% ao mês e a correção monetária pelo IGP-DI.
Insta
registrar
que
o
dispositivo
combatido reproduz a fórmula e o tratamento dispensado a
esse evento pelo Tribunal de Contas da União, em suas
licitações - paradigma a ser sempre seguido pela
Administração Pública Federal, conforme se pode veriﬁcar no
edital do Pregão Eletrônico nº 13/2013, entre outros, e que
pode ser facilmente consultado no site www.tcu.gov.br, pelo
que se opina pela manutenção do dispositivo.

3.13 DO PERFIL DE CONTRATAÇÃO INICIAL

Sendo elemento informativo técnico, sugere-se a
remessa ao setor requisitante.
4. CONCLUSÃO

Assim sendo, prestados os esclarecimentos, esta AJDG, sob o ponto de vista jurídico e legal, sugere a
manutenção da redação do edital, salvo eventuais
intervenções do setor requisitante, como acima sugerido.
Este é o parecer, que se encaminha ao Sr.
Pregoeiro, para as providências que entender convenientes.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 15/07/2019, às 18:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0566720 e o código CRC 70C86A73.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 4221 - TRE-AL/PRE/PREG

Sr. Coordenador COINF.
Considerando a Impugnação do Ato Convocatório, evento SEI
Nº 0566577, vimos solicitar o pronunciamento da Unidade de V.Sª,
registro, em especial, o item 12 do requerimento de impugnação ao
edital - DO PERFIL DE CONTRATAÇÃO INICIAL.
PREGOEIRO.

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 15/07/2019, às 15:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0566723 e o código CRC CB872B88.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de julho de 2019.

À PREG
Sr. Pregoeiro,
Conforme contato prévio, os
prestados pelo Despacho COINF 0565205.

informes

foram

Cordialmente.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 15/07/2019, às 17:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0566873 e o código CRC CA9E57DD.
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]fbTYecVZ̀9_]9XYc̀V{X`]9V]cbdd̀WV`]cZa9_Z9b̀]c]UZ̀S9Z9bTaT[\]9_Z9XY]X]bdZ9UZb̀9eZcdZm]bZ9XZYZ9Z9Z_Uc̀b̀dYZ[\]9T9Z
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àVd̀ZduY`]bS9b]f9XTcZ9_T9TkTdèZ9YT_W[\]9cZ9V]UXTd`[\]@9KcdT9]9TrX]bd]S9YTyWTY9Z9TrVaWb\]9_Z9Trj̀ocVZ̀9XYTeb̀dZ9c]9d̀TU
g@l@:9_]9D_d̀Za@9g97@9D|<E}JP<K9FD9KCBDADJGKMN?9F?9F?PI>DJG?9FD9KIG?B<sKMN?9JK9KJKGD=99KE}JP<K9JKP<?JK=
FD9GD=DP?>IJ<PKMtDA9?9<dTU927@29T9Za{cTZb9_]9D_d̀Za9T9d̀TU92S2S9_]9d̀TU9g@29_]9KJD|?9<9h9K9_]9GTYU]9_T9BTkTYocVZ̀
Trj̀TU9Z9ZXYTbTcdZ[\];9?Wd]YjZ9TUd̀`_Z9XTaZ9KJKGD=9XZYZ9]XTYZY9TcaZVTb9_T9V]UWcV̀Z[\]9_T9_Z_]b9UWadÙ{_Z̀9_TcdY]9_]
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 4252 - TRE-AL/PRE/PREG

ILMº Sr. Diretor Geral – TRE-AL
Trata-se de impugnação ao Edital 28/2019 apresentada pela
empresa OI-Telemar, evento sei nº 0566577.
Nesses termos, enviamos para necessário pronunciamento as
alegações impugnatórias à Unidade TI TRE-AL COINF e Assessoria
Jurídica da Direção Geral TRE/AL, estas responsáveis pela
elaboração do Termo de Referência e aprovação dos ditames
jurídicos do Edital em tela.
Ainda quanto aos argumentos jurídicos apresentados pela
Empresa Impugnante, corroboramos, na íntegra, com as
fundamentações registradas no Parecer nº 1381/2019 – TREAL/PRE/DG/AJ-D, PROCESSO Nº 0011213-69.2018.6.02.8000, evento
SEI Nº 0566720
Concluída à análise jurídica, passamos a avaliar os elementos
registrados na peça impugnatória relativos aos aspectos técnicos em
conjunto com a Unidade responsável pela elaboração do Termo de
Referência, TI/COINF/.
A empresa impugnante registra:
“DO PERFIL DE CONTRATAÇÃO INICIAL:O item 3 do
detalhamento do objeto sita:"Anexo I-B" deverão ter total
viabilidade
técnica,
para
as
respectivas
velocidades
especiﬁcadas;” Pag. 39.Já o item 6.2.2.2.2.1. Planilha de
Preço para obtenção da estimativa de contratação: “Para
efeito de estimativa inicial, o "Anexo I-B" lista os endereços
iniciais de implantação e seus respectivos perfis.” Pag. 70 Em
respostas aos esclarecimentos publicados no portal de
compras governamentais em 10/07/2019 foi esclarecido: “Em
atenção ao Despacho PREG 0564396, quanto ao E-mail
Empresa OI 0564394, segue: Quanto ao Esclarecimento 1: os
perﬁs de contratação inicial, de fato houve incorreção, os
perﬁs podem ser vistos no arquivo Anexo I-B 0565229;”Não
consta no edital e seus anexos os perﬁs (velocidades) de
contratação inicial por endereço.
Em resposta aos
Informação 4252 (0567472)
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esclarecimentos, foi informado que os perﬁs seriam
disponibilizados em um novo arquivo, porém, não foi
publicado
um
novo
anexo
no
portal
de
compras
governamentais. A especiﬁcação das velocidades por
endereço é essencial para a analise de viabilidade técnica de
atendimento e dimensionamento da solução. Pelo exposto,
faz-se necessária republicação do edital com informações
faltantes.”
O ponto abordado considera a real necessidade do Edital
conter planilha com os respectivos perfis de contratação inicial.
A planilha, ANEXO I-B, Edital 28/2019, apresenta-se
incompleta, não contempla o tipo/velocidade, esta inﬂuencia
diretamente na apresentação dos valores que deverão ser propostos
pelos possíveis licitantes.
A par disso, a descrição do objeto, dada a especiﬁcidade da
contratação, deve apresentar o necessário detalhamento a ﬁm de
evitar subjetividade na análise dos valores apresentados nas
propostas de preços.
Feitas estas considerações e com fundamento na legislação de
regência do Pregão Eletrônico que determina a ﬁxação de critérios
objetivos a ﬁm de aferir o menor preço para contratação,
acatamos, em parte, as fundamentações apresentadas na peça
impugnante, por conseguinte submetemos à V.Sª para sugerir a
readequação do Ato Convocatório, inserindo na Planilha, ANEXO I-B
os perfis de contratação incial e suas respectivas velocidades.
Respeitosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 16/07/2019, às 15:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0567472 e o código CRC 8C75B138.

0011213-69.2018.6.02.8000

Informação 4252 (0567472)

0567472v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 22 de julho de 2019.
Senhor Presidente,
Nesta Diretoria-Geral a Informação 4252 (0567472),
ﬁrmada pelo Senhor Pregoeiro, acerca da impugnação ao Edital
28/2019, apresentada pela Empresa OI - Telemar (0566577), após o
pronunciamento do Parecer 2053 (0479801), ﬁrmado pela Assessoria
Jurídica desta Diretoria-Geral.
Assim, tendo em vista toda a instrução ora levada a efeito
nos autos, uma vez que foram acatadas pelo Pregoeiro, em parte, as
fundamentações apresentadas na peça impugnante, submeto o
presente procedimento à superior consideração de Vossa Excelência
para deliberação, sugerindo, salvo melhor juízo, a revogação do
certame, com a imediata autorização para realização dos devidos
ajustes no edital (Anexo I-B), com nova pulicação e ﬁxação de
data para a realização do Pregão Eletrônico.
Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
25/07/2019, às 18:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0569822 e o código CRC 5BB2CB3C.

0011213-69.2018.6.02.8000

Conclusão GDG 0569822

0569822v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

PROCESSO
: 0011213-69.2018.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Revogação. Pregão Eletrônico. Repetição.
ASSUNTO
:
Certame.

Decisão nº 2258 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES
Tendo em vista a conclusão do Sr. DiretorGeral (0569822), com fulcro na Informação 4252 (0567472), oriunda
do Senhor Pregoeiro, acerca da impugnação ao Edital 28/2019,
apresentada pela Empresa OI - Telemar (0566577), bem como o
Parecer nº 2053 / 2018 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG (0479801), revogo o
Pregão Eletrônico de nº 77/2018 e determino a republicação do edital
do certame licitatório, tal como descrito no referido Parecer, ao
tempo em que autorizo a repetição do Certame em tela, com os
devidos ajustes no edital.
À Secretaria de Administração para conhecimento,
registros e adoção das providências administrativas que se revelem
necessárias ou recomendáveis à consecução do feito.
Des. PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 02/08/2019, às 11:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0575562 e o código CRC 27ECA946.

Decisão 2258 (0575562)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de agosto de 2019.

Sigam os autos à SLC, para ﬁel cumprimento à
Decisão 2258, da Presidência (0575562), devendo publicar a
deliberação pela revogação do certame e o novo aviso de
Pregão, desta feita com as necessárias adequações do
instrumento
convocatório,
em especial
atenção
aos
apontamentos do ilustre Pregoeiro, veiculados na Informação
4252 (0567472).

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 05/08/2019, às 14:48, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0576588 e o código CRC 5C1FB531.

0011213-69.2018.6.02.8000

Despacho GSAD 0576588

0576588v1
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05/08/2019

SIASGnet-DC - Disponibilizar Aviso de Evento de Licitação para Publicação-Divulgação

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
05/08/2019 15:18:28
Disponibilizar Aviso de Evento de Licitação para PublicaçãoPedido de Cotação
Divulgação
Eventos
Sub-rogação
Este Evento de Revogação será Publicado no D.O.U. na data de 06/08/2019 e Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br)
Apoio
nesta mesma data.
Sair
Resumo do Evento de Revogação
Órgão

UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação

Nº da Licitação

Pregão

00028/2019

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Objeto
Contratação de serviços de telecomunicações para prover a comunicação de dados entre a sede o TRE/AL, os Cartórios
Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o estado de Alagoas, incluindo:
fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos necessários para o funcionamento correto destes
enlaces, e serviço de implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme especificações deste
Motivo do Evento de Revogação
Tendo em vista a impugnação ao Edital
edital.

apresentada pela Empresa OI - Telemar, verificou-se oportuna a alteração do

Data da Publicação/Divulgação do Evento de
Revogação

Data da Disponibilidade do Edital

Data/Hora da Abertura da Licitação

06/08/2019

A partir de 03/07/2019

Em 16/07/2019

às 08:00

às 14:00

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
Nº Unidade Gestora
70011
Gestão

Unidade Gestora
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Empenho

00001

2019

NE

Disponibilizar para Publicação/Divulgação

000032

Visualizar Prévia da Matéria
Evento de Revogação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarAvisoEventoPublicacaoDivulgacaoLicitacao.do?method=disponibilizarPublicaca…

Comprovante do do encaminhamento do aviso de revogação (0576641)

1/1
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Publicação do Aviso de Revogação no DOU (0578569)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 09 de agosto de 2019.
À COINF,
Para eventuais ajustes no Termo de Referência e manifestação da unidade requisitante,
tendo em vista as ponderações constantes no parecer da AJ-DG (0566720), mais
especificamente, índice de reajuste, base de cálculo da multa, penalidades e perfil da
contratação.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 09/08/2019, às 08:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0578570 e o código CRC 98A1BA69.

0011213-69.2018.6.02.8000

Despacho SLC 0578570

0578570v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

Termo de Referência - TIC nº 36 / 2019
Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação
QUADRO RESUMO

01. Objeto

Contratação de serviços de telecomunicações para prover a comunicação de dados entre a sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o
estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos necessários
para o funcionamento correto destes enlaces, e serviço de implantação, operação, manutenção e gerência destes
enlaces, conforme especificações.

02. Quantidade

Item único

03. Resumo da Especificação do
Objeto

04. Valor Estimado

Há a necessidade de se buscar o detalhamento e atendê-lo (Item DETALHAMENTO DO
OBJETO (Art. 18, § 3º, III)).

Os custos previstos para demanda, tomando por base o Contrato TRE/AL nº 40/2014, são da ordem de: R$
790.176,51 (6º Termo de Apostilamento, doc. 0481075) , relativo ao custeio mensal; sem projeção relativa à
instalação, este último caso a contratada seja diversa da atual.
O valor estimado no Plano de Contratações de TIC/2019, está previsto no Item 02, na ordem de R$
856.660,67; Proposta orçamentá ria de 2019, Serviços de Comunicação de dados
Có digo de classiﬁcação da fonte de recurso: 3390.39.58.
A solução pretendida diz respeito à prestação do serviço desta Justiça Especializada, leva
em conta critérios com respeito à alta disponibilidade que serão descritos no Projeto Básico, na forma
de SLA ou NMS - Nível Mínimo de Serviço, bem assim tempos de solução.

05. Justificativa

Justiﬁca-se o uso de meio de comunicação com alta resiliência dado o grau de
dependência da disponibilidade de serviços de TI, notadamente em momentos eleitorais, mas não
restrito a estes.

06. Prazo de Entrega
07. Adjudicação
08. Classificação Orçamentária
09. Local de Entrega
10. Unidade Fiscalizadora
11. Unidade Gestora

Nos moldes da especificação
Por Item
Serviços de Comunicação de dados
Có digo de classiﬁcação da fonte de recurso: 3390.39.58.
Cartório Eleitorais e unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme Ordem de Fornecimento própria.
SEGI/COINF/STI
SEGEC/COSEG/SAD
Vide

12. Sanções Administrativas

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11)
Vide

13. Prazo de Pagamento

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)
Vide

14. Estratégia de Recebimento

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
Subitem Recebimento do Objeto:

15. Modalidade e Tipo de
Licitação

Vide
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
Contratação de serviços de telecomunicações para prover a
comunicação de dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados
em todo o estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de enlaces de
comunicação, fornecimento dos insumos necessários para o funcionamento
correto destes enlaces, e serviço de implantação, operação, manutenção e
gerência destes enlaces, conforme especificações.
1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)
Contratação de serviços de telecomunicações para prover a

Termo de Referência - TIC 36 (0580003)
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Contratação de serviços de telecomunicações para prover a
comunicação de dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados
em todo o estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de enlaces de
comunicação, fornecimento dos insumos necessários para o funcionamento
correto destes enlaces, e serviço de implantação, operação, manutenção e
gerência destes enlaces, conforme especificações.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )
Substituir a atual contratação o atual Contrato TRE/AL nº 40/2014 – Backbone
Secundário de comunicação de dados entre o prédio sede e os cartórios eleitorais
e escritórios remotos de todo o Estado.
2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
Criação de infraestrutura de comunicação - Backbone Secundário
Encaminhar o acesso à rede da Justiça Eleitoral.
Garantir o nível de disponibilidade da infraestrutura de comunicação servida pelo
backbone secundário.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)
Continuidade dos serviços dos cartórios eleitorais e escritórios remotos que
guardam dependência de conectividade.
2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de
TIC quanto à necessidade proeminente de minimização de riscos de perda de
dados e inoperância de serviços e sistemas informatizados.
O alinhamento pode ser visto quanto ao:
Item dos desafios do PE para o período de 2016-2021:
8. Melhoria da infraestrutura e governança de tecnologia da informação
Associado ao Indicador 19 e às iniciativas de Atualizar a infraestrutura de TI
nos cartórios eleitorais.
2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o
Documento de Oﬁcialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria
de
Tecnologia
da
Informação
(STI)
e
os
Estudos
Preliminares
0488499 constantes do Processo SEI nº 0011213-69.2018.6.02.8000 .
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)
A demanda prevista, vez que se trata de substituição de
contratação, reﬂete a necessidade da Administração expressa nos termos do
Contrato TRE/AL nº 40/2014, com eventuais atualizações próprias do cenário
tecnológico.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Veriﬁca-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser
fornecidos por diferentes empresas no mercado de TIC.
Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se
vislumbra alternativa, por se tratar de serviço de conexão de dados essencial.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)
O objeto possui características comuns e usuais encontrados no
mercado de TIC e trata-se de prestação de serviços de comunicação de dados,
consistindo de serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
Não haverá parcelamento.
Pagamento mensal após a prestação dos serviços.
Adjudicação será por item.
2.10 Vigência
Será, na forma dos normativos vigentes.
A vigência será de 30 (trinta) meses, contados a partir de sua
assinatura, conforme detalhado no Item 3.1 Descrição do Objeto, subitem 1.1
do presente Termo de Referência.
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

Habilitação

e

A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação
do tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo
entendimento superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.
O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certiﬁcações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
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Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
especíﬁca, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certiﬁcação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo
Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento
superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de
fornecimento de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por
conta de possibilidade de contingenciamento orçamentário indicamos a
modalidade de registro de preços.
O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de
bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta
ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta
aquisição por se tratar de bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certiﬁcações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
especíﬁca, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certiﬁcação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Como se trata de substituição de solução, não haverá
necessidade de adequação elétrica nem aquisição de estrutura de
acomodação da solução que não eventualmente por parte e custo da
Contratada. Os serviços contratados utilizarão a estrutura já existente, no que
tange a este Regional.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)
ABNT NBR 16264:2016
Cabeamento estruturado residencial
ABNT NBR 16521:2016
Cabeamento estruturado industrial
ABNT NBR 16415:2015
Caminhos e espaços para cabeamento estruturado
ABNT NBR 14565:2012 Emenda 1:2013
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers
ABNT NBR 14565:2013
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers.
Normas e padrões ANATEL
2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)
1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e
do(s) contrato(s) dela decorrentes, por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;
3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;
4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e
5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o contraditório e ampla defesa
6. Tudo sem prejuízo doutras decorrentes da Legislação, do Termo de Referência, do
Edital e do Contrato.
2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)
As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.
1.

Fornecer o(s) serviço(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condições estabelecidas no Edital, na
Ata de Registro de Preços, na Ordem de Fornecimento, na Proposta e
no Contrato - conforme o caso concreto;

2.

Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista,
em inglês;

3.

ou

Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e
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em seus Anexos;
4.

Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com a Central
de Atendimento;

5.

Prestar as informações
e
os esclarecimentos que venham a
ser
solicitados
pelo
representante
da
Administração, referentes
a
qualquer
problema detectado ou
ao andamento das atividades;

6.

Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração
ou
a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

7.

Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos,
caso necessários na forma do Termo de Referência, e pela execução dos
serviços,
primando
pela
qualidade,
desempenho,
eﬁciência
e
produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados
e cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação
das penalidades previstas neste Termo de Referência;

8.

Comunicar ao Gestor ou Responsável
Técnico,
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

9.

Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da
Administração ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da
execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos,
aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos, entre
outros pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa;

formal

10.

Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam rigorosamente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação
do TRE/AL;

11.

Responsabilizarse pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias para prestar a garantia onsite.

12.

Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento dos serviços.

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto

1 .OBJETIVO

1.1 .Contratação de serviços de telecomunicações para prover a comunicação de
dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, os Cartórios Eleitorais e
escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o estado de Alagoas,
incluindo: fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos
necessários para o funcionamento correto destes enlaces, e serviço de implantação,
operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme especificações contidas
neste Termo de Referência.

Considera-se o “Backbone Secundário” de comunicação de dados o conjunto de
enlaces de comunicação de dados que compreende a conexão entre os Cartórios
Eleitorais, escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas e a rede da Justiça
Eleitoral em Alagoas.

A licitante contratada deverá prover os serviços de telecomunicações de dados entre
os Cartórios Eleitorais em Alagoas, escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas e
o Prédio Sede do TRE/AL, conforme explicitado no item 4 deste Termo de Referência.

As exigências e especificações destinadas aos cartórios eleitorais, para fins de
facilitação de leitura, são automaticamente aplicáveis aos escritórios remotos da Justiça
Eleitoral em Alagoas, nos demais itens do presente Termo de Referência.

A listagem norteadora das propostas, incluindo todos os locais de instalação e seus
respectivos perfis, está disponibilizada no Anexo I.
De observar que, uma vez contratada, tal listagem deverá ser confirmada/atualizada
entre o TRE e contratada para eventuais ajustes que serão objeto do novo exame
oportuno de viabilidade técnica ou necessidade de projeto especial.

O Contrato gerado terá validade de 30 (trinta) meses, prorrogável de acordo com a
legislação vigente e a critério da Administração do Tribunal.
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Fornecimento de todos os serviços solicitados neste Termo de Referência para
comunicação entre os Cartórios Eleitorais e o TRE/AL, localizados no Estado de
Alagoas.

A estimativa do volume de serviços a serem contratados durante o prazo de validade e
todas as demais condições de prestação dos serviços indicados estão contidas neste
Termo de Referência.

A prestação dos serviços descritos deverá ser considerada em um contrato com
vigência de 30 (trinta) meses, podendo ser prorrogado nos termos da Lei,
considerando o bom andamento da execução dos serviços contratados.

O fornecimento dos serviços pode ser atendido por empresas licitantes
individualmente, ou empresas licitantes associadas na forma de consórcio.

No caso de formação de consórcio, para atendimento aos requisitos deste Termo de
Referência, deve ser apresentada uma das empresas como “Líder” (Responsável) do
consórcio, deve ser descrita, na proposta a ser apresentada, a responsabilidade de
cada uma das empresas consorciadas, e devem ser observadas todas as demais
regras e restrições constantes da Lei 8.666/93 (Artigo 33). A empresa “Líder” do
consórcio deverá responder ao contratante diretamente por todos os serviços que
venham a ser contratados.

A empresa “Líder” não pode deixar o consórcio, sob pena de encerramento do
contrato. Caso qualquer uma das demais empresas integrantes do consórcio deixe o
consórcio, os trabalhos executados por esta empresa devem ser executados pelas
demais empresas integrantes do consórcio, sem prejuízo do andamento dos serviços.
Toda a documentação apresentada pela empresa que eventualmente deixar o
consórcio deverá ser apresentada pelas demais que se responsabilizarem pela
execução do serviço atribuído a esta empresa, de forma a comprovar o atendimento
aos requisitos do edital.

Em hipótese alguma haverá fracionamento de pagamento dos serviços prestados para
as empresas consorciadas. Desta forma, o pagamento será realizado de forma integral
à empresa Líder do Consórcio.

No caso de licitantes concorrendo individualmente, é obrigatória a apresentação de:

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro do estado de Alagoas, ou

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro da Região I do Plano Geral de Outorgas da ANATEL, ou

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
em nível nacional.

O Backbone Secundário especificado neste Termo de Referência deverá substituir o
backbone atual de ligação entre os Cartórios Eleitorais e o Prédio Sede do TRE/AL,
implementado por meio do Contrato TRE/AL nº 51/2009 e substituído oportunamente
pelo Contrato TRE/AL nº 40/2014. À medida que os enlaces forem ativados no
Backbone Secundário especificado neste Termo de Referência, os enlaces integrantes
do Contrato TRE/AL nº 40/2014 serão desativados, garantindo o funcionamento
contínuo das conexões entre os Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e o Prédio
Sede do TRE/AL.

2 .REQUISITOS GERAIS OBRIGATÓRIOS DO BACKBONE SECUNDÁRIO DE
COMUNICAÇÃO DE DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL DE ALAGOAS

O Backbone Secundário de comunicação de dados da Justiça Eleitoral de Alagoas é
formado por enlaces de comunicação entre Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e o
Prédio Sede do TRE/AL.

Os requisitos gerais aqui apresentados devem ser observados para o Backbone
Secundário, e que devem ser atendidos obrigatoriamente por todas as licitantes nas
propostas a serem apresentadas;
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Permitir a comunicação entre Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e prédio Sede do
TRE/AL fornecendo os seguintes tipos de conexão em cada Cartório Eleitoral:

Conexão dedicada: modalidade de conexão que fica ativa 24 horas/dia, 7 dias/semana,
garantindo que o Cartório Eleitoral fique conectado com o TRE/AL todo o tempo, ou
seja, não há procedimento de desconexão;

Fornecer para o prédio sede do TRE/AL, no mínimo, um enlace para
recebimento/transmissão dos dados de/para os Cartórios Eleitorais e escritórios
remotos, denominado “Concentrador”. Por meio do qual deverão ser encaminhados os
dados de/para as conexões dedicadas dos Cartórios Eleitorais e escritórios remotos;

Fornecer os meios de comunicação necessários para implementar a conexão entre os
Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e o TRE/AL, conforme especificado neste
Termo de Referência;

Executar todos os serviços de instalação, comissionamento, integração, testes de
funcionamento e operação de todos os enlaces em atendimento ao especificado neste
Termo de Referência. O horário para execução destes serviços deve ser acordado
entre o contratante e a licitante contratada;

A passagem de fiação interna (ligação entre o quadro de “distribuição geral” – DG e a
sala que acomoda os equipamentos) no caso do TRE é de responsabilidade da
respectiva licitante contratada, que deve utilizar a infraestrutura de cabeamento
disponível no Prédio Sede do TRE/AL (calhas, dutos, eletrocalhas);

A passagem de fiação interna nos Cartórios Eleitorais, sempre que necessário, é de
responsabilidade da contratada;

Executar todos os serviços de operação dos enlaces fornecidos em atendimento ao
especificado neste Termo de Referência;

Fornecer para todos os enlaces de comunicação os insumos necessários para seu
funcionamento correto, conforme especificação detalhada de cada enlace;

Executar os serviços de manutenção de todos os enlaces fornecidos de acordo com o
especificado neste Termo de Referência;

Executar os serviços de manutenção de todos os produtos fornecidos para o correto
funcionamento dos enlaces, de acordo com o especificado neste Termo de Referência;

Atender a todos os requisitos de fornecimento de serviços especificados considerando
que o Backbone Secundário de comunicação de dados da Justiça Eleitoral em Alagoas
vai ser implantado:

Nos Cartórios Eleitorais e escritórios remotos, com abrangência em todos municípios
do estado de Alagoas;

No prédio sede do TRE/AL.

3 .REQUISITOS OPERACIONAIS DO BACKBONE SECUNDÁRIO DE COMUNICAÇÃO DE
DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL EM ALAGOAS
O Backbone Secundário de comunicação de dados da Justiça Eleitoral em Alagoas deve
atender aos seguintes requisitos de operação inicial:

Implementação do Backbone Secundário considerando os perfis de Concentrador e
conexões dedicadas dos Cartórios Eleitorais e escritórios remotos, conforme planilhas
constantes deste Termo de Referência;

Implementação das conexões dedicadas entre Cartórios Eleitorais, escritórios remotos
e o TRE/AL inicialmente nas seguintes condições:
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Possibilidade de transportar, diferenciar e marcar as seguintes classes de serviço:

Tempo real – videoconferência;

Tempo real – voz sobre IP, dados de aplicações prioritárias e dados não prioritários
(implementação de CoS – Class of Service e Qos – Quality of Service);

Entrega dos enlaces que compõem as conexões dedicadas devidamente
interconectados e interoperando com a rede local do TRE/AL;

Funcionamento de todos os equipamentos e acessórios instalados nos Cartórios
Eleitorais, escritórios remotos e no Prédio Sede do TRE/AL sem a necessidade de
operadores locais;

Garantia de que o circuito Concentrador tenham SLA (Service Level Agreement) ou
NMS (Nível Mínimo de Serviço) estabelecido de 99,4% de disponibilidade mínima, a ser
medida mensalmente. Todos os produtos e serviços fornecidos para implementação
deste circuito devem ter qualidade e disponibilidade que não comprometam este índice;

Garantia de que todos os canais de comunicação do tipo conexão dedicada nos
Cartórios Eleitorais tenham SLA (Service Level Agreement) ou NMS (Nível Mínimo de
Serviço) estabelecido de 99,1% de disponibilidade mínima, a ser medida mensalmente.
Todos os produtos e serviços fornecidos para implementação das “conexões
dedicadas” nos Cartórios Eleitorais devem ter qualidade e disponibilidade que não
comprometam este índice.

Todos os endereços de instalação de instalação listados no "Anexo I" deverão ter total
viabilidade técnica, para as respectivas velocidades especificadas;

Em caso de mudança de endereço de qualquer dos sites integrantes do Backbone
Secundário (Cartórios Eleitorais ou Prédo Sede do TRE/AL), um novo enlace será
solicitado para o novo endereço. Os enlaces instalados nos locais atuais serão
desativados assim que o(s) enlace(s) for(em) instalado no novo local (instalação de
novo circuito com efeito de alteração de endereço).

4 .ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E PRODUTOS DE RESPONSABILIDADE DA
LICITANTE CONTRATADA

Os serviços e produtos especificados têm por objetivo constituir a rede de
comunicação de dados entre Cartórios Eleitorais e o Prédio Sede do TRE/AL,
denominada Backbone Secundário, conforme a topologia mostrada na Figura 1.

Figura 1: Topologia do Backbone Secundário
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Meios de comunicação (Enlaces de Comunicação)

Características da nuvem WAN que compõe o Backbone Secundário

Entende-se por nuvem WAN que compõe o “Backbone Secundário” o meio
compreendido desde o POP (Point of Presence) de entrada/saída dos dados até o POP
de saída/entrada dos dados, aos quais estão conectados os Roteadores CPE
(Customer Premisse Equipment) colocados à disposição nos sites da Justiça Eleitoral
em Alagoas (TRE e Cartórios Eleitorais), conforme ilustra a Figura 2.

Figura 2: Nuvem WAN que compõe o Backbone Secundário

A comutação de dados na nuvem WAN que compõe o Backbone Secundário deve
atender aos seguintes requisitos obrigatoriamente:

Garantir o roteamento das conexões dedicadas dos Cartórios Eleitorais para a
Concentrador utilizando protocolo MPLS – Multiprotocol Label Switching;

Operar em conformidade com, no mínimo, as seguintes RFCs:

RFC 2474: “Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the IPv4 and IPv6
Headers”;

RFC 2475: “An Architecture for Differentiated Services”;

RFC 2597: “Assured Forwarding PHB Group”;

RFC 2598: “An Expedited Forwarding PHB”;

RFC 2983: “Differentiated Services and Tunnels”;

RFC 3031: “Multiprotocol Label Switching Architecture”;

RFC 3032: “MPLS Label Stack Encoding”;

RFC 3270: “Multi-Protocol Label Switching (MPLS) Support of Differentiated Services”;

Possuir dimensionamento correto para garantir a transmissão de dados de acordo
com as velocidades definidas nas conexões dedicadas e Concentrador, solicitadas.
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Características do Acesso Concentrador (Prédio Sede do TRE/AL)

O Concentrador é constituído pelo(s) enlace(s) de comunicação instalado(s) no TRE/AL,
para recebimento/transmissão de dados de/para os Cartórios Eleitorais, e sua
implantação deve atender as seguintes exigências:

Utilizar no mínimo 1 (um) Circuito Concentrador (enlace para acesso a nuvem WAN que
compõe o Backbone Secundário, utilizado para comunicação com os Cartórios
Eleitorais);

O uso de “trunking”, ou seja, o uso de mais de um enlace para compor a conexão é
permitido. As condições de “trunking” estão descritas na Tabela 1 – Perfis do(s)
Circuito(s) Concentrador(e)s;

Ao utilizar o recurso de “trunking” a licitante contratada deve observar que o Circuito
Concentrador estará ativo corretamente caso todos os enlaces que compõem o
“trunking” estejam funcionando corretamente, ou seja, a falha em um dos enlaces que
compõe o “trunking” significa que o Concentrador não estará ativo corretamente,
implicando em abertura de chamado de manutenção e contagem de tempo para SLA;

Permitir no enlace Concentrador a classificação e marcação de diferentes níveis de
tráfego (CoS e QoS), sendo implementadas as seguintes classes de serviço:

Tempo Real Voz: aplicações sensíveis ao retardo (delay) e variações de retardo da rede
(jitter), que exigem priorização de pacotes e reserva de banda;

Tempo Real Vídeo: aplicações sensíveis ao retardo (delay) e variações de retardo da
rede (jitter), que exigem priorização de pacotes e reserva de banda;

Dados Prioritários: aplicações interativas para o negócio, que exigem entrega garantida
e tratamento prioritário. Aplicações de gerência estão alocadas nesta classe;

Dados Não Prioritários: aplicações com mensagens de tamanho muito variado e não
imprescindíveis para o atendimento imediato aos clientes. Embora possam representar
conteúdo muito importante e relacionado com o negócio, essas aplicações podem
esperar por disponibilidade de recursos na rede, em horários com menor volume de
transações de negócio, para serem efetuadas;

Efetuar a classificação do tráfego de acordo com as determinações da equipe técnica
designada pelo TRE/AL;

A classificação na configuração inicial deverá ser entregue para a licitante contratada no
prazo definido no Cronograma de Eventos, constante deste Termo de Referência;

A classificação pode ser alterada, com aviso prévio da equipe técnica do TRE/AL, sendo
que o pedido deve ser gerado com pelo menos 15 dias de antecedência da data
solicitada para implementação;

Fornecer o circuito Concentrador por meio de enlaces logicamente independentes e
isolados do ambiente público da Internet. Esta garantia deve ser implementada fim-afim na conexão com os Cartórios Eleitorais;

A equipe técnica do TRE/AL deverá definir o “range” de endereçamento IP LAN a ser
utilizado no ambiente de rede local do TRE (ver Figura 3). O endereçamento IP LAN a
ser utilizado é privado (10.17.X.X). O detalhamento destes endereçamentos será
encaminhado para a licitante contratada dentro do prazo estabelecido no Cronograma
de Eventos, constante deste Termo de Referência;

O endereçamento IP WAN a ser utilizado pela(s) licitante(s) contratada(s) no
Concentrador (ver Figura 3) deve ser restrito da respectiva operadora, ou seja, IP não
divulgado e nem utilizado pelo público Internet. Entende-se por endereçamento IP WAN
os endereços IP da conexão entre o POP da contratada e o Roteador CPE instalado no
TRE;
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Figura 3: Localização dos IP LAN e IP WAN para Concentrador

Não possuir nenhum tipo de restrição de uso, operando 24 horas por dia, 7 dias por
semana, sem limite de quantidade de dados trafegados, nem restrição de tipo de dados
trafegados, porta lógica ou serviço, devendo ser considerada a banda disponível em
cada acesso;

Permitir que o TRE/AL se comunique com os respectivos Cartórios Eleitorais e
escritórios remotos com a velocidade definida no enlace (ou conjunto de enlaces em
caso de “trunking” no Concentrador), independentemente do volume de tráfego no
Backbone Secundário;

Fornecer o Concentrador obrigatoriamente terrestre, exclusivamente implementadas
por meio de fibra óptica;

Não há restrição quanto ao protocolo de comunicação utilizado na “última milha”,
desde que garantidas todas as funcionalidades exigidas para o Concentrador. Excetuase o uso de tecnologias baseadas em Wi-Fi 802.11a/b/g/n e variantes, ou ainda
utilização de frequência de uso público sem licenciamento prévio (900MHz, 2.4GHz,
5.8GHz, etc.), que não será permitido;

Insumos para o Circuito Concentrador

Os seguintes insumos, de propriedade da licitante contratada, devem ser fornecidos
em comodato para permitir o funcionamento do Concentrador:

Cabos e adaptadores:

Cabo de conexão do Roteador CPE com modem ou outro equipamento utilizado para
acesso ao Backbone Secundário;

Cabos de energia elétrica para todos os equipamentos fornecidos;

Adaptadores ópticos para conexões implementadas por meio de fibra óptica;

Modem: deve ser fornecido modem ou outro equipamento para permitir a conexão do
Roteador CPE ao ambiente WAN (Backbone Secundário). Este equipamento deve
operar em 110/220V;

Roteadores CPE (Customer Premise Equipment) ou equipamento equivalente: fornecer
Roteador CPE para realizar a interface entre o ambiente de rede local (LAN) dos TRE e o
Backbone Secundário, atendendo no mínimo as seguintes exigências:

Serem dimensionados para que tenham capacidade de encaminhamento de pacotes IP,
em pacotes por segundo, compatíveis com as velocidades dos enlaces conectados,
limitado o uso de memória a 70% do total disponível quando da carga máxima da CPU;
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Caso seja identificado, durante a execução do contrato, um roteador com uso máximo
de CPU e memória acima dos limites estabelecidos, o mesmo deverá ser substituído ou
atualizado, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados;

Possuírem todas as facilidades de gerenciamento que permitam o fornecimento
adequado de todos os serviços especificados, destacando:

Gerenciamento SNMP compatível com as versões v2c e v3;

Protocolo SNMP habilitado, com acesso de leitura por parte do TRE;

Configuração de “traps” por parte da licitante contratada, a pedido do TRE, para
monitoração de eventos específicos. Caso necessária, esta configuração será solicitada
com pelo menos 15 dias de antecedência da data real de monitoração;

Suporte a MIB-II e RMON;

Suporte a classificação de tráfego;

Suporte a tunelamento VPN com IPSec com no mínimo os algoritmos de 168-bit 3DES,
128-bit AES e 256-bit AES para conexões VPN com IPSEC. Deve possuir hardware
dedicado para aceleração de criptografia (devem ser suportados pelo menos os
algoritmos 3DES e AES em hardware);

Permitirem acesso à leitura de configuração por parte do TRE, através de “usuário” e
“senha” específicos;

As senhas fornecidas para o TRE/AL não devem possibilitar o acesso a qualquer
informação confidencial sobre o backbone da licitante contratada, e não devem
possibilitar qualquer ação ou leitura que prejudique a segurança do Backbone
Secundário;

Serem mantidos com a hora ajustada com o ON (Observatório Nacional), e
sincronizados através do protocolo NTP (Network Time Protocol) – RFC 1305 ou
protocolo SNTP (Simple Network Time Protocol) versão 4 – RFC2030;

Interfaces:

LAN: Mínimo de 01 (uma) interface 100/1000BaseT para interconexão com o ambiente
de rede local do TRE;

WAN: Número suficiente de interfaces para conexão com os enlaces WAN fornecidos;

Operar em 110/220V;
Ter servidor de NTP habilitado, de forma a ser utilizável por equipamentos de endereço
IP interno do TRE/Cartórios Eleitorais, sincronizado com a hora oficial do Brasil,
respeitado o horário regional para momentos como os de horário de verão.

Rack: Os equipamentos deverão ser instalados em rack padrão de 19” de propriedade
do TRE/AL.

Ao término do contrato, os insumos fornecidos em comodato deverão ser entregues à
licitante contratada no estado em que estiverem, ressalvando-se o disposto no item
4.5.1 letra “e”.

Perfis de Circuito Concentrador

A Tabela 1 mostra os perfis que devem ser considerados para o Concentrador:
Tabela 1: Perfis da conexão TRE
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PERFIL

Velocidade efetiva

1

50 Mbps

2

75 Mbps

3

100 Mbps

4

120 Mbps

5

150 Mbps

6

200 Mbps

Acordo de Nível de Serviço (Service Level Agreement – SLA) para o Concentrador

O Concentrador do Backbone Secundário deve ter SLA (Service Level Agreement) ou
NMS (Nível Mínimo de Serviço) estabelecido de 99,44% de disponibilidade mínima, a ser
medida mensalmente. Todos os produtos e serviços fornecidos para o Concentrador
deve ter qualidade e disponibilidade que não comprometam este índice;

Dimensionamento do Concentrador

Dimensionar o Concentrador considerando a velocidade total igual a no mínimo 75% do
somatório das velocidades das conexões dos Cartórios Eleitorais de Alagoas ou o
mínimo de velocidade de Perfil.

Características das Conexões Dedicadas nos Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos

São consideradas conexões dedicadas aquelas em que o canal de comunicação entre o
Cartório Eleitoral/Escritórios Remotos e seu respectivo TRE fica disponível 24 horas/dia,
sem necessidade de procedimentos de conexão e desconexão a cada acesso do
Cartório Eleitoral/Escritório Remoto ao TRE.

As seguintes especificações e necessidades devem ser observadas obrigatoriamente
para todas as conexões dedicadas:

Utilizar em cada Cartório Eleitoral/Escritório Remoto no mínimo 01 (uma) conexão
dedicada (enlace para acesso ao Backbone Secundário, utilizado para comunicação
com o TRE);

Fornecer as conexões dedicadas por meio de enlaces logicamente independentes e
isolados do ambiente público da Internet. Esta garantia deve ser implementada fim-afim na conexão com o TRE;

A equipe técnica do TRE/AL deverá definir o “range” de endereçamento IP LAN a ser
utilizado no ambiente de rede local de cada Cartório Eleitoral (ver Figura 3). O
endereçamento IP LAN a ser utilizado é privado (172.30.X.0/24; com IP de LAN do
roteador: 172.30.XX.254). O detalhamento destes endereçamentos será encaminhado
para a licitante contratada dentro do prazo estabelecido no Cronograma de Eventos
constante deste Termo de Referência;

O endereçamento IP WAN a ser utilizado pela(s) licitante(s) contratada(s) nas
“conexões dedicadas” (ver Figura 3) deve ser restrito da respectiva operadora, ou seja,
IP não divulgado e nem acessível pela Internet. Entende-se por endereçamento IP WAN
os endereços IP da conexão entre o POP da Licitante contratada e o Roteador CPE
instalado no Cartório Eleitoral;
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Observar Figura 3: Localização dos IP LAN e IP WAN para conexões dedicadas

Garantir que todas as conexões dedicadas sejam multiplexadas na nuvem WAN do
Backbone Secundário e roteadas para o Concentrador. Esta multiplexação deve ser
garantida mesmo nos casos em que as conexões dedicadas sejam implementadas com
diferentes tecnologias;

No caso de uso de “trunking” para compor o enlace Concentrador, balancear o tráfego
gerado pelas conexões dedicadas dividindo este tráfego pelos enlaces que compõe a
Concentrador;

Fornecer comunicação via conexão dedicada entre os Cartórios Eleitorais/Escritórios
Remotos somente por meio de roteamento feito pelo TRE/AL (o TRE/AL é o centro do
Backbone Secundário);

O “default gateway” dos roteadores dos Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos deve
ser o Roteador CPE do Prédio Sede do TRE/AL;

Não possuir nenhum tipo de restrição de uso, operando 24 horas por dia, 7 dias por
semana, sem limite de quantidade de dados trafegados, nem restrição de tipo de dados
trafegados, porta lógica ou serviço;

Permitir que os Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos se comuniquem com o Prédio
Sede do TRE/AL com a velocidade definida na conexão dedicada que chega ao
respectivo Cartório Eleitoral/Escritório Remoto, independentemente do volume de
tráfego na nuvem WAN que compõe o Backbone Secundário (100% de banda
disponível na conexão dedicada);

Fornecer as conexões dedicadas obrigatoriamente terrestres, implementadas por meio
de pares metálicos, fibra óptica ou rádio digital com frequência de uso restrito e
licenciada junto à Anatel;

São permitidos acessos de “última milha” implementados por meio de satélite;

Não há restrição quanto ao protocolo de comunicação utilizado na “última milha”,
desde que garantidas todas as funcionalidades exigidas para a conexão dedicada.
Excetua-se, para o caso de comunicação sem fio, o uso de equipamentos baseados
em tecnologia Wi-Fi 802.11a/b/g/n e variantes, bem como a utilização de frequência
“aberta”, que não necessite de licenciamento/registro junto à Anatel (Por exemplo,
900MHz, 2.4GHz, e 5.8GHz).

Insumos para conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos

Os seguintes insumos, de propriedade da licitante contratada, devem ser fornecidos
em comodato para o funcionamento das conexões dedicadas nos Cartórios
Eleitorais/Escritórios Remotos:

Cabos e adaptadores:

Cabo de conexão do Roteador CPE, ou equipamento equivalente, do Cartório Eleitoral
com modem ou outro equipamento utilizado para acesso ao Backbone Secundário;

Cabos de energia elétrica para todos os equipamentos fornecidos;

Adaptadores ópticos para conexões implementadas por meio de fibra óptica;

Modem para acesso WAN: Deve ser fornecido modem (convencional, óptico, rádio
digital, etc) ou outro equipamento para permitir a conexão do Roteador CPE do
Cartório Eleitoral ao ambiente WAN (Backbone Secundário), sem que isso implique
acréscimo nos preços contratados. Este equipamento deve operar em 110/220V;
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Roteadores CPE (Customer Premise Equipment): Fornecer Roteador CPE para realizar a
interface entre o ambiente de rede local (LAN) de cada Cartório Eleitoral e o Backbone
Secundário, atendendo no mínimo as seguintes exigências:

Ser dimensionado para que tenha capacidade de encaminhamento de pacotes IP, em
pacotes por segundo, compatíveis com as velocidades dos enlaces conectados,
limitado o uso de memória a 70% do total disponível quando da carga máxima da CPU;

Caso seja identificado, durante a execução do contrato, um roteador com uso máximo
de CPU e memória acima dos limites estabelecidos, o mesmo deverá ser substituído ou
atualizado, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados;

Possuir todas as facilidades de gerenciamento e segurança que permitam o
fornecimento adequado de todos os serviços especificados, destacando:

Gerenciamento SNMP compatível com as versões v2c e v3;

Protocolo SNMP habilitado, com acesso de leitura por parte do TRE;

Protocolo NTP habilitado, com acesso de leitura por parte do TRE;

Permissão para a configuração de “traps” por parte da licitante contratada, a pedido do
TRE, para monitoração de eventos específicos. Caso necessária, esta configuração
será solicitada com pelo menos 15 dias de antecedência da data real de monitoração;

Suporte a MIB-II e RMON;

Suporte a classificação de tráfego;

Suporte a tunelamento VPN com IPSec com no mínimo os algoritmos de 168-bit 3DES,
128-bit AES e 256-bit AES para conexões VPN com IPSEC. Deve possuir hardware
dedicado para aceleração de criptografia (devem ser suportados pelo menos os
algoritmos 3DES e AES em hardware);

Permitir acesso à leitura de configuração pelo TRE/AL, através de “usuário” e “senha”
específicos;

As senhas fornecidas para o TRE/AL não devem possibilitar o acesso a qualquer
informação confidencial sobre o backbone da licitante contratada, e não devem
possibilitar qualquer ação ou leitura que prejudique a segurança do Backbone
Secundário;

Ser mantido com a hora ajustada com o ON (Observatório Nacional), e sincronizados
através do protocolo NTP (Network Time Protocol) – RFC 1305 ou protocolo SNTP
(Simple Network Time Protocol) versão 4 – RFC2030;

Interfaces:

LAN: Mínimo de 01 (uma) interface FastEthernet ou superior, para interconexão com o
ambiente de rede local do respectivo Cartório Eleitoral;

WAN: Mínimo de 01 (uma) interface para conexão com o enlace WAN fornecido
(acesso ao Backbone Secundário).

Operar em 110/220V;
Ter servidor de NTP habilitado, de forma a ser utilizável por equipamentos de endereço
IP interno do TRE/Cartórios Eleitorais, sincronizado com a hora oficial do Brasil,
respeitado o horário regional para momentos como os de horário de verão.

Termo de Referência - TIC 36 (0580003)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1020

Ao término do contrato os insumos fornecidos em comodato deverão ser entregues à
licitante contratada no estado em que estiverem, ressalvando-se o disposto no item
4.5.1 letra “e”.

Perfis das conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais e Escritórios Remotos

A Tabela a seguir mostra os perfis que devem ser considerados para as conexões
dedicadas:

Tabela 2: Perfis das conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais e Escritórios Remotos

PERFIL

Local de
instalação

Velocidade
efetiva

“Trunking”

1

Todo o estado

2 Mbps

não permitido

2

Todo o estado

4 Mbps

2 x 2 Mbps

3

Somente Capital e
Arapiraca

6 Mbps

3 x 2 Mbps

4

Somente Capital e
Arapiraca

8 Mbps

4 x 2 Mbps

5

Somente Capital e
Arapiraca

10 Mbps

6

Somente Capital

20 Mbps

não permitido
(obrigatório uso de fibra óptica
ou rádio digital)

não permitido
(obrigatório uso de fibra óptica
ou rádio digital)

Os perfis de 1 a 3 poderão ser instalados em qualquer Cartório Eleitoral do estado de
Alagoas, enquanto os perfis de 4 e 5 estarão disponíveis apenas para a capital do
estado – Maceió e a cidade de Arapiraca. O perfil 6 somente estará disponível para a
capital.

Acordo de Nível de Serviço (Service Level Agreement – SLA) para Conexões Dedicadas
nos Cartórios Eleitorais

SLA (Service Level Agreement) ou NMS (Nível Mínimo de Serviço) estabelecido de 99,1%
de disponibilidade mensal mínima por acesso, a ser medida mensalmente. Todos os
produtos e serviços fornecidos para implementação das conexões dedicadas devem
ter qualidade e disponibilidade que não comprometam este índice.

Serviço de implantação/instalação do Backbone Secundário

Passagem de cabeamento interno para o Enlace Concentrador

Os seguintes serviços são necessários na passagem de cabeamento interno para o
“Concentrador”:

Providenciar a passagem dos cabos do Concentrador até o ambiente computacional
central (Sala de Servidores), utilizando para isto a infraestrutura de calhas, eletrocalhas
e dutos disponíveis;

Deverá ser realizada a vistoria obrigatória do local de instalação do circuito
Concentrador;
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Fornecer todos os cabos e conectores necessários para ligar o cabeamento do
ambiente externo até o ambiente computacional (definido para chegada do enlace);

Conectar os equipamentos fornecidos pela licitante contratada à rede de energia
elétrica disponibilizada. As tomadas são fornecidas pelo TRE/AL;

Planejar o horário de trabalho de instalação do Concentrador conjuntamente com a
equipe técnica do TRE/AL, de maneira a interferir o mínimo possível nos trabalhos
normais;

Guardar as ferramentas e equipamentos auxiliares de instalação de responsabilidade da
licitante contratada nas interrupções de serviço;

Recompor obras civis e pintura eventualmente afetadas quando da passagem dos
cabos, mantendo o padrão local, excetuando-se os casos em que estas ocorrências
sejam consequência de adaptações necessárias para passagem dos cabos, adaptações
estas decididas em comum acordo entre licitante contratada e contratante.

Comissionamento, integração e testes de aceitação do “Concentrador” e “conexões
dedicadas” do Backbone Secundário

Os seguintes serviços relacionados com o comissionamento, integração e testes para
aceitação do Concentrador e conexões dedicadas do Backbone Secundário são
solicitados:

Realizar o comissionamento (ativação junto à plataforma de comunicação da licitante
contratada) de cada conexão, integrando cada uma ao Backbone Secundário;

Realizar testes de funcionamento do Concentrador e das conexões dedicadas do
Backbone Secundário, de acordo com o Plano de Testes de Aceitação fornecido pela
licitante contratada;

Garantir o funcionamento integrado de todos os produtos e serviços fornecidos
(Cartórios Eleitorais e TRE);

Realizar os Testes de Aceitação de acordo com o Plano de Testes de Aceitação, sempre
acompanhados pelos responsáveis técnicos do TRE/AL, e emitir os relatórios de testes
em duas vias, devidamente assinados pelos executores e pelo responsável em cada
local (TRE ou Cartório Eleitoral).

Uma cópia deve ser entregue para o responsável pelo Backbone Secundário no TRE, e
outra cópia deve ficar com a licitante contratada.

Alteração de PERFIL do concentrador e conexões dedicadas

Os seguintes serviços relacionados com alteração de PERFIL (alteração de velocidade)
do Concentrador e conexões dedicadas são solicitados:

Realizar alteração de PERFIL do Concentrador e conexão dedicada em atendimento a
solicitação efetivada pela Justiça Eleitoral;

Entende-se por “alteração de PERFIL” a mudança de velocidade do respectivo enlace,
sem alteração de endereço ou local de instalação;

Efetuar as alterações necessárias para que a Concentrador e conexões dedicadas
operem no novo PERFIL solicitado;

Realizar testes de funcionamento de cada conexão após a alteração de PERFIL de
acordo com o Plano de Testes de Aceitação fornecido pela licitante contratada;
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Realizar os Testes de Aceitação após a alteração do PERFIL, de acordo com o Plano de
Testes de Aceitação, sempre acompanhados pelos responsáveis técnicos do TRE/AL, e
emitir os relatórios de testes em duas vias, devidamente assinados pelos executores e
pelo responsável em cada local (TRE ou Cartório Eleitoral).

Uma cópia deve ser entregue para o responsável pelo Backbone Secundário no TRE/AL,
e outra cópia deve ficar com a licitante contratada.

Prazos

Prazo para implantação do Backbone Secundário

A implantação do Backbone Secundário é composta por uma série de atividades, a
saber:

Entrega de documentos solicitados (Declaração sobre backbone da licitante contratada,
Plano de Gerenciamento do Contrato, plano Detalhado de Implantação do Backbone
Secundário, Planos de Testes de Aceitação);

Instalação do Concentrador, conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais e
infraestrutura para suportar as conexões;

Instalação do SGRS;

Testes de aceitação das conexões fornecidas e do SGRS;

Aceitação Global do Backbone Secundário;

Realização do Período de Funcionamento Experimental – PFE;

Aceitação Final de todo o Backbone Secundário.

O Cronograma de Eventos descrito neste Termo de Referência indica todos os prazos
para estas atividades, e relaciona a execução de cada etapa aos pagamentos.

Prazos para serviços de instalação/alteração de velocidade de enlaces no decorrer do
contrato

Os seguintes prazos devem ser observados nos serviços de alteração de perfil de
conexões e instalação de novas conexões:

Prazo para Alteração de Perfil ou de endereço de Conexões:

Concentrador:
Data

Evento

Dia
X

Solicitação formal de alteração de perfil/endereço do
Concentrador encaminhada pela Justiça Eleitoral para a
licitante contratada

X+
30
dias

Alteração do perfil/endereço efetivada (incluindo testes de
aceitação)

Obs.: no caso de mudança de endereço a conexão anterior deve ser desativada, tal
logo o novo endereço passe a estar operacional, não cabendo cobrança em duplicidade
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e sendo de inteira responsabilidade da contratada proceder a desativação no endereço
anterior.

Conexões Dedicadas:
Data

Evento

Dia
Y

Solicitação formal de alteração de perfil/endereço da
conexão dedicada encaminhada pela Justiça Eleitoral para a
licitante contratada

Y+
30
dias

Alteração do perfil/endereço efetivada (incluindo testes de
aceitação)

Obs.: no caso de mudança de endereço a conexão anterior deve ser desativada, tal
logo o novo endereço passe a estar operacional, não cabendo cobrança em duplicidade
e sendo de inteira responsabilidade da contratada proceder a desativação no endereço
anterior.

Prazo para Instalação de Conexões:

Concentrador:
Data

Evento

Dia Z

Solicitação formal de instalação de Concentrador
encaminhada pela Justiça Eleitoral para a licitante
contratada

Z+
30
dias

Conclusão da instalação do Concentrador efetivada
(incluindo testes de aceitação)

Conexões Dedicadas:
Data

Evento

Dia
W

Solicitação Formal de instalação de conexão dedicada
encaminhada pela Justiça Eleitoral para a Licitante
contratada

W+
10
dias

Informação da Licitante contratada sobre a viabilidade da
instalação, ou necessidade de “projeto especial”

W+
30
dias

Conclusão da instalação da conexão dedicada efetivada
para os casos em que houve viabilidade técnica para
execução do serviço (incluindo testes de aceitação)

W+
60
dias

Conclusão da instalação da conexão dedicada efetivada
para os casos em que houve necessidade de “projeto
especial” para execução do serviço (incluindo testes de
aceitação)

Prazo de desinstalação de Conexões:

Concentrador:
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Data

Evento

Solicitação formal de desinstalação de Concentrador
Dia K encaminhada pela Justiça Eleitoral para a licitante
contratada

K+
05
dias

Desinstalação do Concentrador efetivada

Conexões Dedicadas:
Data

Dia U

Evento

Solicitação formal de desinstalação de conexão
dedicada encaminhada pela Justiça Eleitoral para a
licitante contratada

U
Desinstalação da conexão dedicada efetivada
+ 02 dias

Serviço de Gerência de Rede e Serviços – SGRS para o Backbone Secundário

O Serviço de Gerência de Rede e Serviços – SGRS deve contemplar a gerência de rede e
serviços do Backbone Secundário. O SGRS deve atender, no mínimo, aos seguintes
requisitos:

Oferecer serviço de gerência de rede e serviços que contemplem as áreas funcionais:

Gerência de falhas;

Gerência de desempenho, com monitoração de desempenho, gerência de tráfego e
administração de tráfego;

Gerência de configuração, restrito ao ambiente fornecido pela licitante contratada;

Gerência de segurança, restrita ao ambiente fornecido pela licitante contratada;

Gerência de nível de serviço;

Permitir a visualização de informações “on-line” (em tempo real e de forma gráfica) da
rede (Backbone Secundário), possibilitando o acompanhamento e monitoração do
estado global do Backbone Secundário;

A licitante contratada será responsável por fornecer, dimensionar, instalar, configurar e
manter todos os equipamentos, sistemas e ferramentas necessárias para o
provimento do SGRS “on-line”;

A licitante contratada será responsável pela manutenção preventiva e corretiva, a
execução de testes, a atualização e o suporte técnico da infraestrutura de
gerenciamento, sem que isso implique acréscimos nos preços contratados;

O TRE-AL será responsável pelos equipamentos e conexões à Internet que possibilitem
acesso ao SGRS fornecido;

Prover recursos para abertura, acompanhamento e encerramento de chamados
técnicos;

Termo de Referência - TIC 36 (0580003)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1025

Geração e emissão de relatórios gerenciais, programados para serem gerados
automaticamente ou sob demanda pelo contratante, que permitam o acompanhamento
da qualidade dos serviços, dos níveis de serviço contratados (SLA) e a validação das
faturas;

Abranger todos os Roteadores CPE (Prédio Sede do TRE/AL e Cartórios Eleitorais) e
enlaces fornecidos, independentemente da tecnologia adotada nestes itens;

Atuar de forma pró-ativa, antecipando-se aos problemas na rede e garantindo a
qualidade do serviço estabelecida no Acordo de Nível de Serviço (SLA), realizando
abertura, acompanhamento e fechamento de chamados técnicos (Trouble Tickets)
relacionados com indisponibilidade e desempenho nos serviços de rede, gerenciamento
de rede e segurança, operando em regime 24x7, todos os dias do ano;

Garantir que os dados do serviço de gerência de rede e serviços trafegarão pela classe
de dados prioritários;

Ser de propriedade e de responsabilidade da licitante contratada, podendo ser
constituído de um ou mais softwares, integrados ou não;

Ser escalável permitindo futuras ampliações nos elementos de rede a serem
gerenciados;

Permitir a definição de perfis de usuários e a atribuição de regras de gerenciamento a
estes perfis e o uso de senhas para controle do acesso às informações;

As senhas fornecidas para a Justiça Eleitoral não devem possibilitar o acesso a qualquer
informação confidencial sobre o backbone da licitante contratada, e não devem
possibilitar qualquer ação ou leitura que prejudique a segurança do Backbone
Secundário;

Permitir o acesso simultâneo de pelo menos 10 usuários do TRE/AL às suas
funcionalidades;

Prover a visualização das informações de gerenciamento através de um Portal de
Gerência acessado por meio de interface WEB;

O Portal de Gerência deverá ser acessado pelo TRE/AL por meio da Internet pública e
protocolo HTTPS com certificação digital (padrão X.509);

O TRE/AL deve ter acesso somente às informações relativas às suas conexões;

O Portal de Gerência deve possuir uma interface única para acesso às suas
funcionalidades independentemente dos equipamentos ou tecnologias empregadas
para a prestação dos serviços;

Disponibilizar a funcionalidade para consulta da configuração do Roteador CPE do
Concentrador e dos Cartórios Eleitorais e emitir notificações quando houver
modificações de configuração dos roteadores;

Fornecer, através do Portal de Gerência, a visualização de informações on-line (em
tempo real e de forma gráfica) sobre o Backbone Secundário, apresentando no mínimo
o seguinte:

Topologia do Backbone Secundário, incluindo os Roteadores CPE e seus enlaces, com
visualização do estado operacional de todos os elementos da rede (enlaces e
equipamentos). O estado operacional dos elementos de rede deve ser atualizado
automaticamente, sempre que ocorrer qualquer alteração nestes elementos;

Alarmes e eventos ocorridos no Backbone Secundário, com informações de data e
hora de ocorrência e identificação dos recursos gerenciados;
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Consumo de banda nos enlaces (entrada e saída) com valores instantâneos, médios e
de pico dos últimos 30 (trinta) dias, separados por semana e diferenciação de dias úteis
e horários comercial;

Ocupação de memória e CPU dos Roteadores CPE;

Estratificação de volume tráfego (entrada e saída) por classe de serviço para a
Concentrador ou conexão dedicada;

Retardo dos enlaces com valores instantâneos, médios e de pico dos últimos 30 (trinta)
dias;

Visualização da quantidade de chamados registrados, em aberto, fechados e
encerrados, dentro e fora do prazo contratual, por tipo de problema, permitindo
acesso ao detalhamento dos chamados;

Inventário dos equipamentos e enlaces da rede contando, com no mínimo as seguintes
informações:

Enlace: código de identificação junto a operadora contratada, tecnologia e nível de
serviço;

Roteador CPE: fabricante e modelo, configuração lógica e configuração física (placas,
interfaces, memória, slots, dentre outros);

Endereçamento lógico: endereços IPs e máscaras de rede;

Prover o armazenamento de todos os dados coletados nos elementos gerenciados e
informações geradas para confecção dos relatórios durante um período de 12 (doze)
meses, relativos ao Serviço de Gerência de Rede e Serviços (SGRS), devendo ao final de
cada período de 12 (doze) meses disponibilizá-los ao Contratante, conjuntamente com
o modelo de dados, em meio de armazenagem a ser definido pelo Contratante;

A indisponibilidade dos dados de gerência (coleta não realizada, dados não acessíveis)
será contabilizada como indisponibilidade do SGRS, no período em que os dados não
forem coletados ou ficarem inacessíveis, caso isto implique em perda de dados de
gerenciamento;

Os dados e informações armazenados, conjuntamente com o modelo de dados,
poderão ser solicitados pelo Contratante, a qualquer tempo, devendo a licitante
contratada colocá-los à disposição no prazo máximo de 4 (quatro) dias úteis, em meio
a ser definido pelo Contratante e/ou na base de dados da solução de gerência (carga
dos dados extraídos e removidos);

O intervalo para coleta de dados no SGRS deve ser de no mínimo 5 (cinco) minutos, ou
valores maiores a critério do Contratante;

Registrar em seu LOG de históricos todos os acessos realizados, com autenticação de
usuário, data/hora, devendo permitir a recuperação do registro de histórico;

Realizar registro de todas as ocorrências de alarmes/eventos em LOG de históricos
e/ou base de dados contendo informações de data/hora de ocorrência, identificando os
recursos gerenciados;

Assegurar a continuidade da coleta dos dados de gerenciamento em casos de perda de
comunicação entre o SGRS e os elementos gerenciados, de maneira a garantir que não
exista perda de informação no gerenciamento de recursos.

Serviço de operação do Backbone Secundário

Período de Funcionamento Experimental – PFE
O PFE – Período de Funcionamento Experimental é o período de 30 (trinta) dias em
funcionamento ininterrupto após a Aceitação Global.
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Durante o PFE o Service Level Agreement – SLA é válido para os enlaces contratados.

A descontinuidade do PFE ocorrerá nas seguintes situações:

Caso ocorra interrupção dos serviços de comunicação do Concentrador, por um
período de tempo que extrapole o permitido no respectivo SLA contratado;

Caso ocorra interrupção dos serviços de comunicação de mais de 5% das conexões
dedicadas contratadas, por um período de tempo que extrapole o permitido no
respectivo SLA contratado

A consequência da descontinuidade do PFE será o reinício do período de 30 (trinta) dias
do PFE, contados a partir da recuperação de todas as anormalidades registradas e
volta do funcionamento normal de todos os serviços.

O reinício do PFE devido à recuperação de problemas registrados durante este período
será permitido até 03 (três) vezes, ou seja, o PFE poderá ser interrompido até 03 (três)
vezes. Ultrapassado este limite serão aplicadas as penalidades previstas neste Termo
de Referência e no Contrato.

Os intervalos para reinício do PFE (em caso de interrupção do período em andamento)
devem ser de no máximo 03 (três) dias, ou seja, a licitante contratada tem até 03 (três)
dias para solucionar os problemas para que seja reiniciado o PFE, e as seguintes regras
devem ser observadas:

Na 1ª interrupção do PFE (interrupção do PFE inicial):

Será considerada em uso a 1ª chance de reinício do PFE;

A partir do 4º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, passará a ser considerada em
uso a 2ª chance de reinício do PFE (restando então apenas a 3ª chance de reinício);

A partir do 7º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, passará a ser considerada em
uso a 3ª chance de reinício, não restando nenhuma chance de reinício do PFE;

A partir do 10º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, deverão ser aplicadas as
penalidades previstas pelo não cumprimento do PFE;

Na 2ª interrupção do PFE:

Será considerada em uso a 2ª chance de reinício do PFE ou, será considerada em uso a
3ª chance de reinício do PFE, caso a 2ª chance já tenha sido utilizada. Caso não esteja
disponível chance alguma serão aplicadas as penalidades previstas pelo não
cumprimento do PFE;

A partir do 4º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, será considerada em uso a 3ª
chance de reinício do PFE (caso esta chance ainda esteja disponível). Caso esta chance
não esteja disponível serão aplicadas as penalidades previstas pelo não cumprimento
do PFE;

A partir do 7º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, deverão ser aplicadas as
penalidades previstas pelo não cumprimento do PFE;

Na 3ª interrupção do PFE:

Será considerada em uso a 3ª chance de reinício do PFE, caso esta chance ainda esteja
disponível. Caso esta chance não esteja disponível serão aplicadas as penalidades
previstas pelo não cumprimento do PFE;

A partir do 4º dia serão aplicadas as penalidades previstas pelo não cumprimento do
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PFE.

Operação do Backbone Secundário durante o PFE – Período de Funcionamento
Experimental

Durante a vigência do PFE – Período de Funcionamento Experimental, que é o período
de 30 (trinta) dias em funcionamento ininterrupto após a Aceitação Global, os seguintes
requisitos relacionados com o Serviço de Operação do Backbone Secundário são
solicitados:

Estabelecer, em conjunto com a equipe técnica do TRE-AL, um Plano de Operação,
Gerenciamento e Suporte do Backbone Secundário, observando as necessidades da
Justiça Eleitoral e as diretrizes de operação de redes da licitante contratada;

Permitir a presença de técnicos da Justiça Eleitoral no ambiente de gerenciamento da
licitante contratada, desde que agendada com antecedência mínima de 15 dias.

Operação do Backbone Secundário após o PFE – Período de Funcionamento
Experimental

Após o PFE – Período de Funcionamento Experimental, os seguintes requisitos
relacionados com o Serviço de Operação do Backbone Secundário são solicitados:

Disponibilizar, obrigatoriamente, 01 (um) técnico na sede do TRE/AL, no período de 03
(três) dias antes de uma eleição, referendo ou plebiscito até 01 (um) dia após esta
eleição (válido para qualquer eleição, referendo ou plebiscito, em qualquer turno), das
08:00hs às 18:30hs, com intervalo de almoço de 1:30hs;

Manter plantão especial no ambiente da licitante contratada, para suporte do Backbone
Secundário durante 24 horas/dia, 7 dias/semana, durante o período de 03 (três) dias
antes de uma eleição até 01 (um) dia após esta eleição (válido para qualquer eleição, em
qualquer turno). O atendimento feito a partir deste ambiente deve ser via telefone
“0800”;

Atender todas as determinações do Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte do
Backbone Secundário, definido durante o PFE;

Realizar trabalhos de configuração/reconfiguração dos equipamentos fornecidos pela
licitante contratada, de forma a atender ao Plano de Operação, Gerenciamento e
Suporte do Backbone Secundário.

Deverá ser providenciada a substituição do(s) técnico(s) de suporte presentes em cada
TRE, conforme definido no subitem “a)”, se entendido que o profissional: não se adapta
à execução do serviço; ou não possua domínio dos equipamentos e softwares
ofertados; ou possua problemas de qualquer ordem que o impossibilite de executar
suas atividades nos horários estabelecidos.

Serviço de Manutenção do Backbone Secundário

Condições gerais para prestação do serviço de manutenção

As seguintes condições devem ser observadas na prestação do serviço de
manutenção dos enlaces, equipamentos e softwares fornecidos para o Backbone
Secundário:

Os serviços de manutenção devem atender a todos os requisitos especificados no item
“Requisitos do serviço de manutenção” deste Termo de Referência;

Todos os serviços de manutenção dos enlaces fornecidos (Concentrador, conexões
dedicadas) devem ser efetuados desde o início até o final do contrato. São de inteira
responsabilidade da licitante contratada, e devem estar totalmente cobertos pelo
pagamento mensal relativo ao fornecimento de cada um destes enlaces, sem que isso
implique acréscimos nos preços contratados;
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O serviço de manutenção dos enlaces fornecidos (Concentrador, conexões dedicadas)
deve garantir o funcionamento correto dos enlaces, e deve garantir a manutenção
adequada dos equipamentos empregados nestes enlaces e que são fornecidos pela
licitante contratada;

Os serviços de manutenção devem cobrir todas as despesas relacionadas com a troca
ou reposição de peças, manutenção de softwares e reparos de instalações, incluindo
as despesas de deslocamento de técnicos, diárias, hospedagem e demais gastos
relacionados com a equipe técnica de manutenção;

Caberá a Justiça Eleitoral arcar com a responsabilidade por danos em insumos
fornecidos pela licitante contratada em virtude de vandalismo, ou acidentes causados
por pessoas que não sejam vinculadas à licitante contratada, devidamente
comprovados mediante documento específico.

Requisitos do serviço de manutenção

O serviço de manutenção deve ser prestado pela licitante contratada, que deve atender
obrigatoriamente as seguintes condições:

Efetuar manutenção preventiva em todos os enlaces e equipamentos, de forma a
identificar possíveis pontos de falha e garantir o perfeito funcionamento de todos estes
enlaces e equipamentos;

Efetuar manutenção corretiva assim que for detectado algum mau funcionamento de
enlaces e equipamentos, ou problemas em instalações feitas, de forma que voltem a
funcionar perfeitamente.

O serviço de manutenção corretiva deve incluir o reparo e a substituição de peças
defeituosas em equipamentos, e reparos nas instalações que apresentarem problemas;

Realizar o serviço de manutenção no local de instalação do equipamento sempre que
possível. Caso seja necessário remover o equipamento, a licitante contratada deve
providenciar a substituição do equipamento por outro idêntico em perfeito
funcionamento, para então retirar o equipamento com defeito e encaminhá-lo para a
manutenção;

Permitir efetuar a “Abertura de Chamado de Manutenção” junto a “Central de
Atendimento” da licitante contratada por meio de um telefone “0800” para todo o
estado;

A licitante contratada deve ser responsável por todos os técnicos que forem realizar
manutenção dos enlaces em qualquer um dos sites atendidos neste Termo de
Referência;

Prazos:

Iniciar os procedimentos de manutenção de qualquer um dos enlaces fornecidos
(Concentrador, conexões dedicadas) em até 04 (quatro) horas após a notificação do
problema, feito por meio de abertura de chamado;

Durante o procedimento de manutenção do Concentrador e/ou de uma conexão
dedicada será computado o PNF – Período de Não Funcionamento do Enlace;

O PNF será computado em minutos a partir da “abertura do chamado de manutenção”
feito pelo “0800” da licitante contratada;

O término do PNF será computado a partir do aceite da manutenção (fechamento do
chamado) feito por um técnico do local responsável pela abertura do chamado, sendo
necessária a identificação do técnico responsável pelo fechamento do chamado;

O somatório de PNF em minutos (“períodos de não funcionamento do enlace”) durante
um mês, que exceder o tempo de parada permitido neste mesmo período de acordo
com o SLA contratado, será tomado com base de desconto da parcela mensal de
pagamento (do Concentrador ou conexão dedicada que teve seu serviço interrompido)
no mês subseqüente (as regras aplicadas para este desconto estão contidas no item
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“Forma de Pagamento” neste Termo de Referência). A consolidação dos “períodos de
não funcionamento do enlace” será feita pelo contratante com base nas informações
obtidas no SGRS e registros próprios de ocorrências;

Períodos normais de operação da rede: realizar e concluir a manutenção dos enlaces,
equipamentos e instalações fornecidos em até 24 (vinte e quatro) horas após a
“abertura do chamado de manutenção”, que deve ser feita via “0800” da licitante
contratada;

Períodos de operação próximos a eleições: durante o período com inicio 15 (quinze)
dias antes da eleição e término 05 (cinco) dias após a eleição (válido para qualquer
eleição, em qualquer turno, que ocorra até o final do contrato), realizar e concluir a
manutenção dos enlaces, equipamentos e instalações do TRE/AL em até 08 (oito) horas
após a “abertura do chamado de manutenção”, que deve ser feita via “0800” da
licitante contratada;

CONFIGURAÇÃO INICIAL ESTIMADA PARA O BACKBONE SECUNDÁRIO

A configuração inicial estimada do Backbone Secundário indica a configuração a ser
considerada para o início do contrato, objeto descrito neste Termo de Referência.

A configuração inicial estimada do Backbone Secundário está detalhada nas planilhas de
preços a serem preenchidas, constantes do item 6.2.2.2.2.1 - “Planilhas de Preço para
obtenção do VT_AL” deste Termo de Referência.

A configuração estimada detalhada nas planilhas de preços a serem preenchidas indica
a configuração estimada para os 12 (doze) meses iniciais de contrato do objeto
descrito neste Termo de Referência.

DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA PELA LICITANTE CLASSIFICADA EM 1º LUGAR
NO PREGÃO

A documentação a ser apresentada deve ser dividida em:

Documentação #1: Documentos de Habilitação;

Documentação #2: Proposta (Especificações Técnicas e Preços).

Documentação #1: Documentos de Habilitação

A seguinte documentação deve ser fornecida com os demais documentos exigidos
para a participação no certame licitatório:

Declaração de pessoa jurídica de direito público ou privado do país ou do exterior,
atendidas pela licitante, mencionando o bom funcionamento de sua WAN com
transmissão de dados com conexões dedicadas, e SGRS, utilizando técnicas e meios de
transmissão semelhantes às especificações deste Termo de Referência, com
composição de pelo menos 50 (cinquenta) conexões dedicadas entre “Escritórios
Remotos” e seu respectivo “Escritório Sede”.

As WANs consideradas nas declarações fornecidas devem ter sido implementadas nas
Regiões onde a licitante tenha Outorga da ANATEL correspondente ao ITEM 01 deste
Termo de Referência.

A declaração deve conter pelo menos as seguintes informações:

Nome da empresa ou instituição;

Nome e cargo de quem assinou;

Telefone para contato;
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Descrição breve da rede;

Bom funcionamento da rede;

Data que entrou em funcionamento.

A licitante deve comprovar capacidade para execução dos serviços que abrangem as
atividades de suporte técnico, apresentando os seguintes documentos:

No caso de licitantes concorrendo individualmente:

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro do estado de Alagoas, ou

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
em nível nacional ou regional, que contemple o estado de Alagoas.

No caso de licitantes concorrendo na forma de consórcio:

A empresa LÍDER do consórcio deve apresentar:

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro do estado de Alagoas, ou

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
em nível nacional ou regional, que contemple o estado de Alagoas.

As demais empresas integrantes do consórcio devem apresentar:

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro do estado de Alagoas, ou

Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
em nível nacional ou regional, que contemple o estado de Alagoas.

Relação dos estabelecimentos (matriz e/ou filiais e/ou pontos de assistência) que a
licitante possui, cada qual apto a prestar os serviços de suporte aos enlaces de dados
solicitados neste Termo de Referência, devendo compreender, no mínimo, um
escritório no estado Alagoas;

Na relação dos estabelecimentos devem ser discriminados o nome, CNPJ, endereço,
telefone e responsável técnico.

Documentação #2: Proposta (Especificações Técnicas e Preços)

A Documentação #2 deverá conter obrigatoriamente o seguinte:

Especificações Técnicas, com:

Descrição dos aspectos técnicos dos produtos e serviços oferecidos;

Planilhas Técnicas, com informações sobre as linhas de comunicação.

Preços, conforme solicitado neste anexo.
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Obs.: a Documentação #2, apresentada com Especificações Técnicas que não
atendam os requisitos mínimos especificados neste Termo de Referência, implicará na
desclassificação da licitante.

Especificações Técnicas

As Especificações Técnicas devem ter descrição de todos os itens relacionados com o
atendimento aos requisitos deste Termo de Referência, mencionando detalhes
técnicos. Devem ser fornecidas obrigatoriamente as seguintes informações:

Informações precisas sobre cada um dos enlaces ofertados (nuvem WAN que compõe
o Backbone Secundário, Concentrador, conexões dedicadas), comprovando o
atendimento a todos os requisitos estabelecidos neste Termo de Referência;

Marca e modelo dos Roteadores CPE a serem fornecidos (TRE e Cartórios Eleitorais);

Declaração expressa dirigida ao TRE/AL, especificando que a licitante está obrigada a
atender a um determinado SLA (mínimo de 99,44% para a Concentrador e mínimo de
99,1% para as conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais).

No caso de consórcio, declaração expressa dirigida ao TRE/AL, especificando que cada
uma das empresas participantes do consórcio estão obrigadas a atender ao mesmo
SLA (mínimo de 99,44% para o Concentrador e mínimo de 99,1% para as conexões
dedicadas nos Cartórios Eleitorais).

Preços

A proposta deve conter os preços dos serviços e produtos solicitados neste Termo de
Referência, considerando o seguinte:

Os preços devem ser apresentados obrigatoriamente conforme as planilhas
constantes do item 6.2.2, sob pena de desclassificação da proposta. As planilhas
indicam onde devem ser preenchidos os preços solicitados;

Toda a avaliação a ser feita com relação a preços será efetuada considerando os
preços com impostos e todos os demais encargos que façam parte do serviço cotado.

Descrição dos preços solicitados

Os seguintes preços são solicitados nas planilhas, sendo que em cada planilha é
indicada a necessidade do preenchimento do preço com todos os impostos:

INSTALAÇÃO:

Vinst_con_TRE: valor do serviço de instalação do Concentrador.

Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários;

Vinst_con_ded: valor do serviço de instalação de cada conexão dedicada de qualquer
PERFIL.

Este valor deve ser igual para todas as conexões dedicadas de qualquer PERFIL
fornecidas em Alagoas.

Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários para a instalação de
cada conexão dedicada;

Vtot_inst_AL: valor total dos serviços de instalação em Alagoas.
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Vtot_inst_AL = (Vinst_con_TRE) +
(nº de conexões dedicadas x Vinst_con_ded)

OBS.: não há nenhum custo associado à instalação de conexões comutadas.

ALTERAÇÃO DE PERFIL DE CONEXÕES:

Valt_PERFIL_con_TRE: valor do serviço de alteração de PERFIL da Concentrador.

Este valor deve ser igual para todas as conexões TRE fornecidas em Alagoas.

Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários para a alteração de
PERFIL de cada Concentrador;

Valt_PERFIL_con_ded: valor do serviço de alteração de PERFIL de uma conexão
dedicada.

Este valor deve ser igual para todas as conexões dedicadas fornecidas em Alagoas.

Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários para a alteração de
PERFIL de cada conexão dedicada;

FORNECIMENTO DAS LINHAS:

Vmen_con_TRE_AL_perfil_X: valor mensal relativo ao serviço de fornecimento do
Concentrador Perfil X (1 a 6) em Alagoas;

Este valor deve ser igual para todas as conexões TRE Perfil X fornecidas em Alagoas;

Este valor deve cobrir o custo para manter a Concentrador Perfil X operacional,
atendendo a todas as características solicitadas;

Vmen_con_ded_AL_perfil_X: valor mensal relativo ao serviço de fornecimento de cada
conexão dedicada Perfil X (1 a 6);
Este valor deve ser igual para todas as conexões dedicadas fornecidas em Alagoas);

Este valor deve cobrir o custo para manter a conexão dedicada operacional, atendendo
a todas as características solicitadas;

Planilhas de Preços a serem apresentadas

Os itens seguintes apresentam as planilhas a serem preenchidas pelas licitantes
obrigatoriamente em atendimento ao ITEM 1.

Planilhas de Preço para obtenção do VT_AL
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A planilha de preço a seguir deve ser preenchida para obter o Valor Total dos Serviços
no Backbone Secundário para Alagoas.

As informações a seguir são prestadas no sentido de auxiliar o preenchimento das
Planilhas para obtenção do VT_AL:

A coluna “Serviço” cita o serviço que está sendo discriminado. Cada serviço tem seu
respectivo valor já discriminado em planilhas anteriores.

Por exemplo: o valor Vinst_con_TRE corresponde ao serviço inst_con_TRE da planilha;

A coluna “Quantidade” informa a quantidade estimada do respectivo serviço que será
realizada durante o contrato;

A coluna “Total (R$)” deve ser preenchida com o valor total a ser pago durante o
contrato pelo respectivo serviço;

Por exemplo: Total (R$) para instalação de concentradores é dado por
Total (R$) = Quantidade x Vinst_con_TRE

O valor VTtot_inst_AL é obtido a partir do somatório de todos os valores pagos por
instalações durante o contrato:

VTtot_inst_AL = (quantidade x Vinst_con_TRE)
+ (quantidade x Vinst_con_ded)

O valor VTalt_PERFIL_AL é obtido a partir do somatório de todos os valores pagos por
alterações de velocidade durante o contrato. A quantidade de alterações é estimada.

VTalt_PERFIL_AL = (quantidade x Valt_PERFIL_con_TRE)
+ (quantidade x Valt_PERFIL_con_ded)

O Vtot_men_con_AL é obtido a partir do somatório do valor de todas as conexões
fornecidas;

O valor VTtot_men_con_AL é obtido a partir de:

VTtot_men_con_AL = 12 X Vtot_men_con_AL na config inicial

O valor total dos serviços do Backbone Secundário:

VT_AL = VTtot_inst_AL
+ VTalt_PERFIL_AL
+ VTtot_men_con_AL

6.2.2.2.2.1. Planilha de Preço para obtenção da estimativa de contratação

A seguir está apresentada a planilha a ser preenchida para obtenção do VT_AL, ou seja,
a estimativa de contratação ao final da migração de todo o backbone secundário.
Ressalta-se que o quantitativo de serviços contratados poderá ser ampliada ou
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diminuída, a critério do TRE/AL.

Para efeito de estimativa inicial, o "Anexo I" lista os endereços iniciais de implantação e
seus respectivos perfis.

Todos os endereços listados no "Anexo I" deverão, obrigatoriamente, terem viabilidade
técnica para a instalação.

O Valor Global da Proposta ou VGP será igual ao VT_AL.

PLANILHA VT_AL:
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
Serviço

Quantidade

Total (R$)

inst_con_TRE

1

Valt_PERFIL_con_TRE

1

inst_con_ded

43

Valt_PERFIL_con_ded

10

VTtot_inst_AL =

QUANTIDADE

Valor mensal

estimada

(R$)

(12 meses)

con_TRE_AL_PERFIL 1

0

con_TRE_AL_PERFIL 2

0

con_TRE_AL_PERFIL 3

0

con_TRE_AL_PERFIL 4

1

con_TRE_AL_PERFIL 5

0

con_TRE_AL_PERFIL 6

0

con_ded_AL_perfil_1

6

con_ded_AL_perfil_2

35

con_ded_AL_perfil_3

0

con_ded_AL_perfil_4

1

con_ded_AL_perfil_5

0

con_ded_AL_perfil_6

1

VTtot_men_con_AL =
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VT_AL (VTtot_inst_AL+ VTtot_men_con_AL) =

DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA PELA LICITANTE CONTRATADA

A licitante contratada deverá entregar a documentação abaixo referente aos produtos
fornecidos, de acordo com o cronograma da Tabela 3 contida no item “Cronograma de
Eventos” deste Termo de Referência:

Plano de Gerenciamento do Contrato;

Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário;

Plano de Testes de Aceitação;

Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte do Backbone Secundário.

Deve ser entregue ao Contratante 1 (uma) cópia completa de cada um dos
documentos.

Plano de Gerenciamento do Contrato

Documento fornecendo as informações relevantes para o acompanhamento do
processo de instalação, integração e testes dos produtos contratados,
acompanhamento da execução dos serviços contratados, equipe técnica alocada no
processo, cronograma detalhado das atividades, descrição dos relatórios/documentos
a serem entregues pela licitante contratada e outras informações de interesse para o
gerenciamento e acompanhamento do contrato.

A licitante contratada submeterá ao Contratante, para revisão e aprovação, o Plano de
Gerenciamento do Contrato contendo também a descrição de todas as atividades
gerenciais relativas ao trabalho contratado, para fins de acompanhamento e controle
pelo Contratante.

Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário

Documento descrevendo o Backbone Secundário a ser implementado, sua arquitetura
detalhada, descrição detalhada de enlaces e equipamentos fornecidos (e demais
características relevantes), em conformidade com a proposta apresentada.

O Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário deve ainda apresentar os
cronogramas de execução das atividades de implantação.

Obs.: caso haja necessidade de substituição de qualquer equipamento ou software
ofertado por ocasião da apresentação do Plano Detalhado de Implantação do Backbone
Secundário, estas modificações devem ser previamente submetidas ao Contratante,
que poderá ou não concordar.

Planos de Testes de Aceitação

A licitante contratada deverá elaborar os seguintes Planos de Testes de Aceitação:

Plano de Testes de Aceitação – Enlaces Backbone Secundário: este plano deverá conter
testes para verificação do atendimento de todos os requisitos descritos neste Termo
de Referência referentes aos enlaces de comunicação do Backbone Secundário
(TRE/AL e Cartórios Eleitorais). O plano deve englobar testes de enlaces e
equipamentos do Backbone Secundário.
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Plano de Testes de Aceitação do SGRS: este plano deverá conter testes para verificação
do atendimento de todos os requisitos para o SGRS especificados neste Termo de
Referência.

Plano de Testes de Aceitação Global do Backbone Secundário: este plano deverá conter
testes para verificação do atendimento de todos os requisitos do Backbone Secundário
especificados neste Termo de Referência, de forma a garantir o funcionamento
completo e integrado de todos os enlaces e equipamentos fornecidos, operando de
forma individual e simultânea.

7.3.2 Os planos de testes de aceitação deverão seguir as seguintes recomendações:

Deve haver pelo menos um teste para verificação do atendimento de cada requisito de
funcionalidade dos serviços especificados neste Termo de Referência;

Para cada teste devem ser descritos os procedimentos, ambientes e equipamentos a
serem utilizados e os resultados esperados.

Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte do Backbone Secundário

Este plano deverá conter os procedimentos acordados entre Contratante e licitante
contratada definindo:

Procedimento de operação e gerenciamento do Backbone Secundário a ser adotado
pelo Contratante;

Procedimentos para suporte em primeiro nível por parte das equipes técnicas da
Justiça Eleitoral (TRE/AL e Cartórios Eleitorais) em caso de necessidade de
reconfiguração ou parada para testes e manutenção preventiva solicitados pela licitante
contratada;

Procedimento de operação, gerenciamento e suporte do Backbone Secundário a ser
adotado pela licitante contratada;

Recomendações e instruções sobre acesso ao Serviço de Gerência de Redes e
Serviços fornecido.

ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

Responsabilidade Técnica

A licitante contratada e o Contratante constituirão, cada parte, uma Equipe Técnica
(com um Responsável Técnico) para o acompanhamento dos trabalhos;

A equipe técnica designada pelo Contratante decidirá sobre as questões técnicas
concernentes as especificações, inspeções, revisões e aceitações do trabalho.

A Contratante nomeará representante responsável pela Gestão do Contrato, bem
como seu substituto legal;

A Contratante nomeará representante responsável pela Fiscalização do Contrato,
devendo este ser servidor da Secretaria de Tecnologia da Informação, bem como seu
substituto legal;

Todas as decisões, instruções ou demandas deverão ser registradas em ata, a serem
assinadas pelos participantes;

A licitante contratada não poderá parar ou suspender o trabalho, no todo ou em parte,
enquanto houver alguma pendência técnica, salvo com ordem expressa em contrário
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emitida pelo Contratante. As pendências deverão ser resolvidas com base no contrato
a ser celebrado, que por sua vez se baseia nas especificações deste Termo de
Referência;

A equipe técnica do Contratante poderá solicitar reuniões extraordinárias e relatórios
adicionais à licitante contratada a respeito de qualquer parte dos trabalhos. Os
relatórios adicionais deverão ser entregues à equipe técnica do Contratante no prazo
de 10 dias por meio de correio eletrônico ou outro meio idôneo.

Reuniões de acompanhamento

Serão programadas reuniões (em princípio mensais) de acompanhamento entre a
licitante contratada e a equipe técnica do Contratante, em locais a serem programados
entre as partes;

Antes de cada reunião de acompanhamento, a licitante contratada entregará para o
Contratante as informações sobre o progresso das instalações daquele período, com:
identificação do período, metas previstas, metas cumpridas, estado atual, pendências,
alterações e justificativas;

Adicionalmente, a equipe técnica do Contratante poderá solicitar reuniões e
informações adicionais a licitante contratada a respeito de qualquer parte do trabalho
que julgue necessário. As informações adicionais deverão ser prontamente preparadas
pela licitante contratada e enviadas à equipe técnica do Contratante através de facsímile, e-mail ou outro meio mais propício.

Inspeções

Quando necessário, a licitante contratada deverá assegurar à equipe técnica do
Contratante o livre acesso as suas instalações, bem como nas de suas subcontratadas (caso existam), para o acompanhamento de todos os trabalhos e
atividades relativas ao fornecimento dos produtos contratados.

ACEITAÇÃO

A aceitação dos serviços contratados será realizada em etapas. A licitante contratada
deverá preparar e fornecer previamente os Planos de Testes de Aceitação, que serão
submetidos ao Contratante para fins de análise e aprovação.

A licitante contratada deverá também fornecer todos os meios e recursos, necessários
para a realização dos processos de aceitação dos serviços contratados.

As etapas de aceitação serão:

Aceitação dos Enlaces;
Aceitação Global;
Aceitação Final.

As aceitações serão formalizadas através de Relatórios de Testes de Aceitação
(emitidos com base nos Planos de Testes de Aceitação) devidamente assinados pelos
executores dos testes. A licitante contratada elaborará um modelo de Relatório de
Testes que deverá ser aprovado pelo Contratante antes de seu uso.

Aceitação dos Enlaces do Backbone Secundário (Concentrador, conexões dedicadas)

Estas aceitações seguirão os Planos de Testes de Aceitação dos Enlaces do Backbone
Secundário, e serão realizadas de acordo com o cronograma elaborado pela licitante
contratada. A execução dos testes será de responsabilidade da licitante contratada
com acompanhamento pelos técnicos do Contratante. A licitante contratada deverá
fornecer equipamentos, documentação e outras facilidades adicionais necessárias para
a realização dos testes.
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Aceitação Global

9.2.1. A Aceitação Global seguirá o Plano de Testes de Aceitação Global. A execução
dos testes será de responsabilidade da licitante contratada com acompanhamento
pelos técnicos do Contratante.

9.2.2. Esta aceitação ocorrerá somente após a Aceitação dos Enlaces do Backbone
Secundário.

9.2.3. A licitante contratada deverá fornecer equipamentos, documentação e outras
facilidades adicionais necessárias para a realização dos testes.

Aceitação Final

9.3.1. Esta aceitação será considerada realizada após o Período de Funcionamento
Experimental – PFE, que é o período de 30 (trinta) dias em funcionamento ininterrupto
após a Aceitação Global, e após a eliminação de todas as pendências.

9.3.2. A condição para Aceitação Final é que todos os serviços fornecidos para o
Backbone Secundário funcionem de forma ininterrupta durante 30 (trinta) dias,
conforme determina o PFE.

9.3.3. As condições para cumprimento do PFE estão descritas no item “Período de
Funcionamento experimental – PFE” deste Termo de Referência.

CRONOGRAMA DE EVENTOS

A licitante contratada deverá cumprir obrigatoriamente os principais eventos e prazos
descritos na Tabela 3, que mostra o cronograma dos principais eventos deste edital.

TABELA 3:
DATA

Dia D

D+8
dias

D + 15
dias

EVENTO

Assinatura do Contrato entre o TRE/AL e a
licitante vencedora (adjudicatária)

Entrega do Plano de Gerenciamento do
Contrato
Entrega do Plano Detalhado de Implantação
do Backbone Secundário

Aprovação do Plano de Gerenciamento do
Contrato
Aprovação do Plano Detalhado de
Implantação do Backbone Secundário

RESPONSÁVEL

Licitante
contratada /
TRE/AL

Licitante
contratada

TRE/AL

Entrega dos Planos de Teste de Aceitação
Plano de Testes de Aceitação - Enlaces
do Backbone Secundário
D + 18
dias

Plano de Testes de Aceitação do SGRS

Licitante
contratada

Plano de Testes de Aceitação Global do
Backbone Secundário
Modelos de Relatório de Teste

D + 20
dias

Aprovação dos Planos de Testes de
Aceitação

TRE/AL

Conclusão de instalação do 1º Grupo,
formado por:
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Conexões TREs (todas);
D + 30
dias

3% das conexões dedicadas no estado,
Licitante
sendo que estas conexões devem ser
contratada
escolhidas em comum acordo entre licitante
contratada e o TRE contratante;
SGRS – Sistema de Gerência de Rede e
Serviços.

D + 35
dias

Conclusão da Aceitação do 1º Grupo

Licitante
contratada /
TRE/AL

Conclusão da instalação do 2º Grupo,
formado por:
D + 45
dias

D + 50
dias

Licitante
22% das conexões dedicadas no estado,
contratada
sendo que estas conexões devem ser
escolhidas em comum acordo entre licitante
contratada e o TRE contratante

Conclusão da Aceitação do 2º Grupo

Licitante
contratada /
TRE/AL

Conclusão da instalação do 3º Grupo,
formado por:
D + 60
dias

D + 65
dias

Licitante
25% das conexões dedicadas no estado,
contratada
sendo que estas conexões devem ser
escolhidas em comum acordo entre licitante
contratada e o TRE contratante

Conclusão da Aceitação do 3º Grupo

Licitante
contratada /
TRE/AL

Conclusão da instalação do 4º Grupo,
formado por:
D + 90
dias

D + 95
dias

Licitante
25% das conexões dedicadas no estado,
contratada
sendo que estas conexões devem ser
escolhidas em comum acordo entre licitante
contratada e o TRE contratante

Conclusão da Aceitação do 4º Grupo

Licitante
contratada /
TRE/AL

Conclusão da instalação do 5º Grupo,
formado por:
D + 110
dias

Licitante
25% das conexões dedicadas no estado,
contratada
sendo que estas conexões devem ser
escolhidas em comum acordo entre licitante
contratada e o TRE contratante

Licitante
contratada /

D + 115
dias

Conclusão da Aceitação do 5º Grupo

D + 130
dias

Conclusão da Aceitação Global (início do
PFE no estado)

D+
135 dias

Entrega do Plano de Operação,
Gerenciamento e Suporte

D + 150
dias

Conclusão da Aceitação Final (fim do PFE no
TRE/AL
estado)

TRE/AL

Licitante
contratada /
TRE/AL

Licitante
contratada
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Obs.: Antecipação de Eventos

Em caso de antecipação de eventos constantes da Tabela 3, os eventos subsequentes
diretamente relacionados com o evento antecipado poderão ser igualmente
antecipados;

O percentual de conexões dedicadas instaladas em cada grupo pode ser alterado
desde que se esteja adiantando estas instalações. Caso se adiante estas instalações os
grupos subsequentes poderão ter um percentual menor.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento dos serviços na fase de implantação do Backbone Secundário será feito
em parcelas, conforme o cronograma da Tabela 4, liberadas de acordo com a
execução e entrega. Deve ser observado que o Contratante requer um prazo máximo
de 10 (dez) dias para atestar e operacionalizar o pagamento após cada comprovação
de execução e entrega de serviços;

O pagamento dos serviços a serem prestados durante o prazo contratual será feito em
parcelas mensais, conforme mostrado na Tabela 5. Deve ser observado que o
Contratante requer um prazo máximo de 10 (dez) dias para atestar e operacionalizar o
pagamento após cada comprovação de execução e entrega de serviços.

Obs.: O serviço de mudança de local de instalação de enlaces (Obrigação Acessória)
somente será efetuado se e quando necessário e efetivamente prestado, mediante
solicitação do TRE/AL.

Pagamento dos serviços na fase de implantação do Backbone Secundário

A Tabela 4 mostra as parcelas de pagamentos conforme o evento condicionante.

TABELA 4:
PARCELA

Valor

70% (∑ Vinst_con_TRE) +
a)

70% (∑ Vinst_con_ded do 1º
Grupo)

EVENTO CONDICIONANTE

Aceitação dos Enlaces do 1º
Grupo

b)

70% (∑ Vinst_con_ded do 2º
Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 2º
Grupo

c)

70% (∑ Vinst_con_ded do 3º
Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 3º
Grupo

d)

70% (∑ Vinst_con_ded do 4º
Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 4º
Grupo

e)

70% (∑ Vinst_con_ded do 5º
Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 5º
Grupo

f)

10% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Global

g)

20% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Final
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Pagamento feito em parcelas mensais dos serviços a serem prestados durante o prazo
contratual

A Tabela 5 mostra as condições para os pagamentos mensais de serviços.

TABELA 5:
Valor

Vmen_con_TRE_AL

Início / Período / Evento Condicionante

início : imediato a partir da Aceitação do 1º
Grupo
período : até o final do contrato
evento condicionante: apresentação da
“fatura” relativa aos serviços executados até o
5º dia útil do mês subseqüente

início : imediato para todas as conexões
dedicadas instaladas em um determinado
Grupo, a partir da Aceitação deste Grupo
Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL período : até o final do contrato
evento condicionante: apresentação da
“fatura” relativa aos serviços executados até o
5º dia útil do mês subseqüente

Desconto a ser aplicado pelo não cumprimento do SLA (Service Level Agreement) ou
NMS (Nível Mínimo de Serviço) contratado para conexões TRE e conexões dedicadas

O SLA não estará cumprido caso o somatório de tempos de parada do respectivo
enlace do Backbone Secundário exceda o tempo permitido de parada Tpermparada,
que é obtido por:

Concentrador:

Tpermparada_con_TRE = Ttotal_disp_con_TRE x (1 – 0,9944)

onde:

Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma Concentrador no
respectivo mês

0,9944 equivale ao SLA de 99,44%

Conexões Dedicadas:

Tpermparada_con_ded = Ttotal_disp_con_ded x (1 – 0,991)

onde:

Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão
dedicada no respectivo mês

0,991 equivale ao SLA de 99,1%

Em caso de não cumprimento do SLA (acordo de nível de serviço) contratado, a
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licitante contratada se obrigará a conceder um desconto na parcela subseqüente (do
mês seguinte) de pagamento mensal, observando a seguinte regra:

Concentrador:

Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_TRE_AL / Ttotal_disp_con_TRE) x
(2 x ( PNF – Tpermparada_con_TRE))

onde:

Vmen_con_TRE_AL = Valor mensal pago pela Concentrador
Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma Concentrador no
respectivo mês
PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em minutos
Tpermparada_con_TRE = tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado

Conexões Dedicadas:

Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL / Ttotal_disp_con_ded) x
(2 x ( PNF – Tpermparada_con_ded))

onde:

Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL = Valor mensal pago pela respectiva conexão dedicada
Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão
dedicada no respectivo mês
PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em minutos
Tpermparada_con_ded = tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado

Ou seja, o desconto na parcela subseqüente será proporcional a 2 (duas) vezes o
somatório dos PNF, descontado o tempo de parada permitido de acordo com o SLA
contratado.

Obs. 1: o PNF – Período de não funcionamento da conexão é o tempo decorrido entre
a “abertura de chamado técnico” e a solução do problema, atestada pela equipe técnica
da Justiça Eleitoral.

Obs. 2: serão excluídas dos cálculos de PNF as paradas programadas pela equipe
técnica da Justiça Eleitoral em conjunto com a licitante contratada.

PENALIDADES

Em caso de não cumprimento de qualquer especificação contida neste documento e
não cumprimento com relação ao cronograma, serão aplicadas as penalidades
previstas no edital e no contrato. As principais infrações que ocasionam penalidades
estão descritos na Tabela 6 a seguir.

TABELA 6:
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Para efeito de aplicação de advertência e multa, às infrações são atribuídos graus,
conforme as tabelas a seguir:
Grau Correspondência

1

Advertência

2

Multa de 0,2% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor
global do contrato, até o máximo de 2,5% do contrato por ocorrência.

3

Multa de 0,4% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor
global do contrato, até o máximo de 7,5% do contrato por ocorrência.

4

Multa de 0,8% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor
global do contrato, até o máximo de 15% do contrato por ocorrência.

5

Multa de 1,6% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor
global do contrato, até o máximo de 30% do contrato por ocorrência.

Item

Descrição

Grau

1

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexo
não previstos nesta tabela de penalidades, por item e por
ocorrência

1

2

Atrasar na entrega de qualquer serviço não previsto nesta tabela de
penalidades

1

3

Deixar de cumprir determinação formal ou instrução do
fiscalizador, por ocorrência

2

4

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos
não previstos nesta tabela de penalidades, após reincidência
formalmente notificada pelo fiscalizador, por item e por ocorrência

2

5

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 1º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

2

6

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 2º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

2

7

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 3º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

8

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 4º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

9

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão da Aceitação Global,
considerando o prazo definido no cronograma de eventos deste
documento

2

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão do PFE, consideradas
10 as exigências especificadas para cumprimento deste Período de
Funcionamento Experimental neste documento

2

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de
11 endereço ou velocidade de conexão dedicada, por item por
ocorrência

2

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de
12 endereço ou velocidade de um Concentrador, por item por
ocorrência

3
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13 Problemas de não funcionamento de um Concentrador

3

14 Problemas de não funcionamento de uma conexão TRE

3

15 Problemas de não funcionamento de todas conexões TRE

3

16 Problemas de não funcionamento de uma conexão dedicada

3

17 Problemas de não funcionamento de cinco ou mais conexões

3

Não prestação do Serviço de Manutenção de acordo com as
características especificadas neste documento

3

Não atendimento ao SLA contratado durante 3 (três) meses
19 seguidos (em qualquer tempo) para qualquer dos enlaces
(conexões TREs e conexões dedicadas)

3

18

20

Não atendimento ao SLA contratado durante 2 períodos de 2 (dois)
meses seguidos em um ano (contagem de cada ano a partir da
Aceitação Global) para qualquer dos enlaces (conexões TREs e
conexões dedicadas)

3

21

Não atendimento ao SLA contratado durante 4 períodos de 1 (um)
mês em um ano (contagem de cada ano a partir da Aceitação
Global) para qualquer dos enlaces (conexões TREs e conexões
dedicadas)

3

22

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso
fortuito, os serviços contratuais, por dia de ocorrência

4

23

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico,
lesão corporal ou consequências letais

5

O atendimento para a resolução de problemas nos circuitos obedecerá aos prazos
abaixo:
Severidade ALTA: Esse nível de severidade é aplicado quando há a indisponibilidade no
uso do serviço. Prazo para atendimento inicial: 06 (seis) horas, contadas a partir do
registro da ocorrência. Prazo de Solução Definitiva de 24 (quatro) horas;
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 para atendimento inicial: 12 (doze) horas, contadas a partir do registro da
ocorrência. Prazo de Solução Definitiva de 48 (quarenta e oito) horas.
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
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, dentro dos limites temporais estabelecidos inicialmente;
Será considerado para efeitos do nível 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;
A CONTRATADA estará sujeita, garantida prévia defesa e sem prejuízo da possibilidade
de rescisão do contrato, a penalidades e/ou multas;
As multas poderão ser aplicadas cumulativamente, a critério do TRE-AL e em função do
não cumprimento do Acordo de Nível de Serviço, conforme a severidade apresentada;
A contagem do prazo de solução definitiva de cada chamado será a partir da abertura
do chamado na Central de Atendimento disponibilizada pela CONTRATADA, até o
momento da comunicação da solução definitiva do problema e aceite pela equipe
técnica do TRE-AL;
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 não
confirme a solução definitiva do problema, o chamado permanecerá aberto até que seja
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efetivamente solucionado pela CONTRATADA. Neste caso, o TRE-AL fornecerá as
pendências relativas ao chamado aberto;
Em Véspera e dia da Eleição, considerados os turnos de eleições oficiais individualmente
e eleições suplementares, com a comunicação formal nesta última hipótese, deverá
haver técnico de emergência nas dependências do TRE, com capacitação referente aos
equipamentos instalados no ponto concentrador e nos cartórios/escritórios remotos e
com os demais contatos necessários, sendo o prazo de solução definitiva para
severidade ALTA contada a partir do registro da ocorrência de 08 horas na véspera e
de 120 minutos no dia da Eleição;
Não cumprimento do prazo de solução na véspera e dia da eleição enseja em multa de
5% do valor global do contrato, acréscimo de 0,5% de multa a cada 60 minutos de
atraso suplementar até o máximo de 15%, salvo força maior devidamente comprovada.

Observações importantes:

A verificação do cumprimento dos prazos de fornecimento dos produtos e serviços
que compõem o Backbone Secundário, para efeito de aplicação das penalidades
previstas, será feita tomando-se por base o Cronograma de Eventos definido neste
Termo de Referência;

A verificação do cumprimento do SLA definido neste Termo de Referência será feita
com base nos chamados de manutenção registrados junto ao SGRS fornecido e com
base nos registros de ocorrências efetuados pelo Contratante. Deve ser considerado
que:

O PNF – Período de Não Funcionamento do Enlace será computado em minutos a partir
da “abertura do chamado de manutenção” feito pelo “0800” da licitante contratada;

O término do PNF será computado a partir do aceite da manutenção (fechamento do
chamado) obrigatoriamente feito por um técnico do local responsável pela abertura do
chamado, sendo necessária a identificação deste técnico responsável pelo fechamento
do chamado;

O somatório de PNF em minutos (“períodos de não funcionamento do enlace”) será o
tempo considerado como base para avaliar o cumprimento do SLA, e será tomado
como base para a aplicação de todas as penalidades previstas neste documento devido
ao não cumprimento deste requisito;

O não atendimento do SLA, e consequente redução do valor a ser faturado, não inibe a
aplicação das penalidades previstas em contrato;

O não cumprimento de qualquer exigência definida neste Termo de Referência que
implique em aplicação de penalidades conforme o previsto no edital, no capítulo
referente a “SANÇÕES ADMINISTRATIVAS”, será notificado à licitante contratada por
meio de mensagem emitida pelo Gestor do Contrato designado pelo Contratante, com
cópia para a Secretaria de Tecnologia da Informação/(órgão) Contratante, Secretaria de
Administração/(órgão) Contratante e Diretoria da Contratada.

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem a todos os requisitos deste
Termo de Referência.

Será considerada vencedora do certame a licitante que apresentar a proposta com
menor “Valor Global da Proposta – VGP”.

CÓDIGO DO SIASG

O código SIASG para todos os itens referentes a presente licitação é: 19615
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3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes
papéis e responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):
1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por
representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação
da necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os
objetivos sejam alcançados;
2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução
contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato
responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos
do Art. 67, da Lei nº 8.666/93.
3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017): servidor
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.
Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):
1. Os enlaces deverão ser entregues nos endereços declinados e do TRE/AL, nos
quantitativos indicados no pedido de fornecimento;
2. Os serviços e eventuais equipamentos devem obedecer o detalhamento técnico
feito e terá seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;
3. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;
4. Os equipamentos deverão ser não recondicionados ou outros problemas e, ainda,
serem entregues em pleno estado de funcionamento;
5. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações
técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;
6. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários
para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros,
os quais só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este
item se aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições;
7. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros,
bem como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso
constitua motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato
não implique danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios,
hipótese que deverá ser devidamente comprovada;
8. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto
aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.
Recebimento do Objeto:
1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será
emitido se os serviços e os equipamentos estiverem de acordo com as
especificações técnicas;
2. Após a entrega, os serviços e equipamentos serão submetidos à avaliação e
homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal;
3. O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações
e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:
a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo,
10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos
recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais
equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar
a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos e contados de cada lote de equipamentos.
4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e
disponível no sítio do fabricante.
5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento
dos serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e
assinar o Termo de Recebimento Definitivo.
Reajuste:
Os preços propostos/contratados serão reajustados na forma e
data-base estabelecidos pela ANATEL, para tanto cabendo provocação por
parte da contratada, negociação entre as parte e com incidência máxima do
índice IST (Índice de Serviços de Telecomunicações) ou outro índice que o
substitua, observando-se sempre intervalo não inferior a 12 (doze) meses
entre as datas-bases dos reajustes concedidos da cobrança de tarifas ou de
preços.
Instrumentos Formais
Serviço(s) (Art. 18, § 3º, III, a, 3):

de

Solicitação

do(s)

Bens

e/ou

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos
serviços pertencentes ao escopo desta contratação.
Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)
1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor,
por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da
Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais
de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos:
a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da

Termo de Referência - TIC 36 (0580003)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1048

Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS;
do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.
Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):
1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto
se refere ao fornecimento de serviços de conexão de dados.
Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):
1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
i. A Contratada será notificada formalmente em caso de descumprimento
de obrigação contratual e terá que apresentar as devidas justificativas
em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação; e
ii. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;
b. Multa de:
i. 0,5% por dia, sobre o valor constante da Fatura, no caso de atraso
injustificado na entrega dos serviços, limitada a incidência a 20 (vinte)
dias corridos;
1. No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Fatura; e
2. No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 20%
sobre o valor da Fatura, no caso de inexecução total da obrigação,
podendo haver, ainda, o cancelamento do Contrato;
ii. 0,5% por dia, sobre o valor do serviço,
no caso de atraso injustificado na solução do chamado, limitada a incidência 30
(trinta) dias corridos;
1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado por prazo superior
a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de
1% sobre o valor da Fatura; e
2. A multa por atraso relacionada ao item anterior será auferida por
Fatura e aplicada somente uma única vez a cada mês,
independente da quantidade de chamados sem solução.
iii. 10% sobre o valor constante da Fatura, no caso de inexecução parcial
da obrigação assumida;
iv. 20% sobre o valor da Fatura, no caso de inexecução total da obrigação,
podendo haver, ainda, o cancelamento do Contrato;
v. 10% sobre o valor global estimado do Contrato, na hipótese de recusa
em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar o Contrato.
c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades
legais; e
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução do chamado poderá resultar no cancelamento do Contrato.
3. As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;
5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.
4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
Rede do tipo estrela com ponto central no prédio do TRE/AL;
Rede privada;
Velocidade mínima para cartórios 1 Mbps, sendo, regra geral, de no mínimo 2
Mbps.
Maior nível de detalhamento será objeto do Projeto Básico da Contratação.
5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação
(Art. 18, § 3º, III, V)
Não aplicável
Maceió, 13 de agosto de 2019.
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0580003 e o código CRC D0A5F42A.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 13 de agosto de 2019.

À SLC
Sra. Chefe,
Em
atenção
ao
Despacho
SLC 0578570,
inicialmente nos termos do art. 111, VI, da Resolução TRE/AL
15.904/2018, aprovo as alterações no Termo de Referência TIC 36, evento 0580003.
Ainda no trato da questão pontuo quanto aos itens
destacados no despacho supra:
índice de reajuste: indicado, via subitem especíﬁco no Termo
de Referência, 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato
(Art. 18, § 3º, III, a), Reajuste, com a seguinte redação: "Os
preços propostos/contratados serão reajustados na forma
e data-base estabelecidos pela ANATEL, para tanto
cabendo provocação por parte da contratada, negociação
entre as parte e com incidência máxima do índice IST
(Índice de Serviços de Telecomunicações) ou outro índice
que o substitua, observando-se sempre intervalo não
inferior a 12 (doze) meses entre as datas-bases dos
reajustes concedidos
da cobrança de tarifas ou de
preços. "
base de cálculo da multa: na forma do Parecer 1381,
evento 0566720, esta unidade técnica entende pela manutenção
da redação posta; dada à criticidade dos serviços buscados.
Serviços estes essenciais não só para a instutição, aos processos
eleitorais, mas principalmente para o atendimento ao eleitor;
penalidades: na forma do Parecer 1381, evento 0566720, esta
unidade técnica entende pela manutenção da redação posta;
Despacho STI 0580055
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dada à criticidade dos serviços buscados. Serviços estes
essenciais não só para a instutição, aos processos eleitorais, mas
principalmente para o atendimento ao eleitor e
perﬁl da contratação inicial: os perﬁs iniciais são
encontrados no Anexo I-B, evento 0565229, coluna descrita como
"Tipo/Velocidade", devendo, por necessário, ser o referido anexo
ser publicado em conjunto com as demais específicações.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Secretário de Tecnologia da Informação Substituto, em 13/08/2019, às 16:05,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0580055 e o código CRC 9DF9F2FE.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
PROCESSO Nº: 0011213-69.2018.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
Data: XX de XXXX de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA
Horário de Abertura: XX horas
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme descrito
neste Edital e seus Anexos, objetivando a contratação de serviços de telecomunicações,
para prover a comunicação de dados entre a sede o TRE/AL, os Cartórios Eleitorais e
escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o estado de Alagoas, incluindo:
fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos necessários para o
funcionamento correto destes enlaces, e serviço de implantação, operação, manutenção e
gerência destes enlaces, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Tecnologia da Informação deste Tribunal.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo
Decreto nº 5.450, de 31/05/2005 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 8.538,
de 06/10/15, o Decreto nº 7.174/2010, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência
deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se
adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber, pela Lei nº
8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.
1- DO OBJETO
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a contratação de serviços de telecomunicações
para prover a comunicação de dados entre a sede o TRE/AL, os Cartórios Eleitorais e
escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o estado de Alagoas,
incluindo: fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos
necessários para o funcionamento correto destes enlaces, e serviço de implantação,
operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme especificações deste edital e
seus anexos.
1.1.1. Considera-se o “Backbone Secundário” de comunicação de dados o conjunto
de enlaces de comunicação de dados que compreende a conexão entre os Cartórios
Eleitorais, escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas e a rede da Justiça
Eleitoral em Alagoas.
1.1.2. A licitante contratada deverá prover os serviços de telecomunicações de dados
entre os Cartórios Eleitorais em Alagoas, escritórios remotos da Justiça Eleitoral em
Alagoas e o Prédio sede do TRE/AL, conforme explicitado no item 4 do Anexo I-A
(Especificações do objeto).
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1.1.3. As exigências e especificações destinadas aos cartórios eleitorais, para fins de
facilitação de leitura, são automaticamente aplicáveis aos escritórios remotos da
Justiça Eleitoral em Alagoas, nos itens do Termo de Referência (Anexo I).
1.1.4. O Backbone Secundário especificado neste edital deverá substituir o backbone
atual de ligação entre os Cartórios Eleitorais e o Prédio Sede do TRE/AL,
implementado por meio do Contrato TRE/AL nº 40/2014. À medida que os enlaces
forem ativados no Backbone Secundário especificado neste Edital, os enlaces
integrantes do Contrato TRE/AL nº 40/2014 serão desativados, garantindo o
funcionamento contínuo das conexões entre os Cartórios Eleitorais e o Prédio Sede
do TRE/AL.
2 – DOS PRAZOS
2.1.
Os prazos para implantação dos serviços deverão observar o disposto no
ANEXO I-A deste edital.
2.2.
O prazo de vigência do contrato objeto deste edital é de 30 (trinta) meses, a
partir da data de assinatura do contrato, prorrogáveis até o limite de 60 (sessenta) meses,
a critério de Administração e conforme a legislação de regência.
3 – DA PARTICIPAÇÃO
3.1.
Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas
as demais exigências deste Edital e seus anexos.
3.2.
Será admitida a participação de empresas associadas na forma de consórcio,
obedecido o disposto no art. 16 do Decreto nº 5.450/2005, devendo ser apresentados
junto com os documentos de habilitação os seguintes documentos:
3.2.1. Comprovação de compromisso de constituição de consórcio, formalizado por
instrumento público ou particular, subscrito pelos representantes das empresas
participantes, com indicação da empresa “Líder” (Responsável) e declaração de
responsabilidade solidária de todas as integrantes, pelos atos praticados em
consórcio, tanto na fase de licitação, quanto na de execução do futuro contrato. As
empresas consorciadas deverão promover a constituição e o registro do consórcio,
se vencedor da licitação, antes da celebração do contrato.
3.2.2. Declaração de aceitação, pela empresa “Líder” de ser a responsável pela
execução de todo o objeto da licitação, sem prejuízo da responsabilidade solidária
das demais consorciadas, no caso de o consórcio ser o vencedor.
3.2.3. No caso de formação de consórcio para atendimento aos requisitos do Anexo IA deste edital deve ser apresentada uma das empresas como “Líder” (Responsável)
do consórcio, deve ser descrita, na proposta a ser apresentada, a responsabilidade
de cada uma das empresas consorciadas, e devem ser observadas todas as demais
regras e restrições constantes da Lei 8.666/93 (Artigo 33). A empresa “Líder” do
consórcio deverá responder ao contratante diretamente por todos os serviços que
venham a ser contratados.
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3.2.3.1. A empresa “Líder” não pode deixar o consórcio, sob pena de
encerramento do contrato. Caso qualquer uma das demais empresas
integrantes do consórcio deixe o consórcio, os trabalhos executados por esta
empresa devem ser executados pelas demais empresas integrantes do
consórcio, sem prejuízo do andamento dos serviços. Toda a documentação
apresentada pela empresa que eventualmente deixar o consórcio deverá ser
apresentada pelas demais que se responsabilizarem pela execução do serviço
atribuído a esta empresa, de forma a comprovar o atendimento aos requisitos
do edital.
3.3.
Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo próprio
do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua
proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
3.3.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
3.4.
No ato de envio de suas propostas, as Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte deverão declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem
aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazerem jus aos
benefícios previstos no referido diploma legal.
3.5.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
3.5.1. Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso
de credores, em dissolução ou em liquidação;
3.5.2. Que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da
punição;
3.5.3.

Estrangeiras que não funcionem no País;

3.5.4. Que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da
Resolução 229/2016-CNJ.
4 – DA VISTORIA
4.1.
As proponentes interessadas na prestação dos serviços contidos neste edital
poderão vistoriar os locais em que a infraestrutura necessária à prestação do serviço será
instalada, em companhia de servidor designado para esse fim, para perfeito
conhecimento do objeto licitado e das condições físicas existentes para possível retirada e
reinstalação de equipamentos, não se admitindo alegação posterior de desconhecimento
de dificuldades caso optem por não realizá-la.
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4.2.
A vistoria acima mencionada, de caráter facultativo, poderá ser agendada na
Coordenadoria de Infraestrutura do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, através do email cie@tre-al.jus.br ou pelo telefone (82) 2122-7753.
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
5.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).
5.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para
fins de habilitação.
5.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para
acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico,
criados quando do credenciamento supracitado.
5.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade
legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
5.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art.
3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
6.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas,
assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art. 13º, do
Decreto nº 5.450/05).
6.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante
o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão (Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05).
6.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do
serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas
para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
6.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05).
6.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do campo
"descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
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a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o
disposto no item 6.7 do edital; e
b) descrição completa dos serviços que compõem o lote único, de acordo com o Anexo
I-A deste edital.
6.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob
pena de desclassificação.
6.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações
exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto o
licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
6.4.2.1. Entretanto, se da proposta constarem condições materiais mais
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para
efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na
execução contratual.
6.4.3. Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado
capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta
ajustada encaminhada nos termos do item 6.12.
6.5.
As declarações referidas no subitem 12.1. “c”, deverão ser enviadas, em
campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta
pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação,
quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das
mesmas pelo(s) vencedor(es).
6.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais,
embalagens, frete etc.
6.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas
pelo período de 60 (sessenta) dias.
6.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos
desta licitação (Anexo I-A) e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”,
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.
6.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou
encargo.
6.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
6.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de
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junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que
contrarie expressamente quaisquer dos itens deste edital.
6.12.
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, se necessário, deverão
ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro.
Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do
licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco,
agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para
tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
6.13.
Também deverão ser encaminhados, como anexo, pelo sistema Comprasnet,
quando solicitado pelo Pregoeiro, os seguintes documentos:
a) Relação dos estabelecimentos (matriz e/ou filiais e/ou pontos de assistência) que a
licitante possui, cada qual apto a prestar os serviços de suporte aos enlaces de
dados solicitados no Termo de Referência em anexo, devendo compreender, no
mínimo, um escritório no estado Alagoas;
a.1) Na relação dos estabelecimentos devem ser discriminados o nome, CNPJ,
endereço, telefone e responsável técnico.
b) Especificações Técnicas da proposta, com:
b.1) Descrição dos aspectos técnicos dos produtos e serviços oferecidos;
b.2) Planilhas Técnicas, com informações sobre as linhas de comunicação.
c) Planilha de Preços, conforme Modelo do Anexo I-D.
6.13.1. O documento contendo as especificações técnicas que não atendam os
requisitos mínimos especificados no Termo de Referência, implicará na
desclassificação da licitante.
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital,
via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais
deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente
edital.
7.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital
ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente
desclassificadas pelo pregoeiro.
7.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
7.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
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8.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e
respectivo horário de registro e valor.
8.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor global dos serviços ofertados.
8.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e
as regras de aceitação dos mesmos.
8.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
8.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro pelo sistema.
8.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame,
sem prejuízo dos atos realizados.
8.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação
desta licitação.
8.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances.
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a
recepção de lances.
8.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste
Edital.
8.9. Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão reduzir seus preços ao
valor da proposta do licitante mais bem classificado.
8.10. A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
9 - DO CRITÉRIO DE DESEMPATE
9.1.
Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação a
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto no art. 44 da Lei
Complementar nº 123/2006.
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9.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco
por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
9.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
9.1.3. Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão Eletrônico,
após encerramento da fase de lances identificará, em coluna própria as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes, fazendo a comparação
entre os valores da primeira colocada, caso esta não seja uma Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, e das demais Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, na ordem de classificação.
9.2.
Após o encerramento, para cada item que teve uma empresa de médio ou
grande porte como vencedora do melhor lance, o sistema selecionará todas as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo último lance enviado, para o item, seja
até 5% superior à oferta vencedora. Após este procedimento, o sistema enviará
mensagem, via chat, informando quais os itens terão desempate no lance.
9.3.
Para efeito do disposto no item 9.1., ocorrendo o empate, proceder-se-á da
seguinte forma:
I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que lhe será adjudicado o objeto licitado. Para viabilizar tal
procedimento, o Sistema selecionará os itens com tais características,
disponibilizando-os automaticamente nas telas do pregoeiro e fornecedor,
encaminhado mensagem também automática, por meio do chat, convocando a
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em segundo lugar, a
fazer sua última oferta no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de decair do direito
concedido;
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em segundo
lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema convocará as
demais Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte participantes na mesma
condição, na ordem de classificação;
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova
classificação dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou não
existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte participante, prevalecerá a
classificação inicial;
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% (cinco por cento) da
primeira colocada, e permanecendo o empate até o encerramento do item, o
sistema fará um sorteio eletrônico entre tais fornecedores, definindo e convocando
automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do
desempate.
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar,
quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de proposta e
classificação final dos fornecedores participantes.
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9.4.
Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas casas
decimais, sendo desprezadas as demais.
9.5.
Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o tempo será
interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será retomado de onde
parou.
10 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
10.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério de
menor preço por lote (lote único), decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
10.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite
máximo o valor total de R$ 1.027.634,16 (um milhão e vinte e sete mil e seiscentos e trinta
e quatro reais e dezesseis centavos), o que de modo algum, vincula a decisão do
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
10.2.1.
O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor de cada
item que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do lote ofertado, tendo
como limite os valores constantes no Anexo I-C.
10.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor preço
e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
10.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado de
julgamento das Propostas de Preços.
10.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que
atenda ao edital.
10.5.1 Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar
com o licitante para que seja obtido preço melhor.
11 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA.
11.1.
Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de preferência
estabelecidas no Decreto nº 7.174/2010.
12 - DA HABILITAÇÃO
12.1.
A habilitação
do licitante vencedor
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

será

verificada

mediante

a

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação da licitante perante o Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação Parcial, após a análise e
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtido por meio de extrato “on line” do
site do Comprasnet, exceto a Fazenda Estadual, por se tratar de prestação de
serviços.
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a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data
de validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos
sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02
(dois) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de
certidão negativa de débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade
com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 6.5. do
edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.
d) Quanto à qualificação técnica:
d.1) Declaração de pessoa jurídica de direito público ou privado do país ou do
exterior, atendidas pela licitante, mencionando o bom funcionamento de sua WAN
com transmissão de dados com conexões dedicadas, e SGRS, utilizando técnicas e
meios de transmissão semelhantes às especificações deste Edital, com composição
de pelo menos 50 (cinquenta) conexões dedicadas entre “Escritórios Remotos” e seu
respectivo “Escritório Sede.”
d.1.1) As WANs consideradas nas declarações fornecidas devem ter sido
implementadas nas Regiões onde a licitante tenha Outorga da ANATEL
correspondente ao ITEM 01 do Termo de Referência (Anexo I).
d.1.2)

A declaração deve conter pelo menos as seguintes informações:

d.1.2.1)

Nome da empresa ou instituição;

d.1.2.2)

Nome e cargo de quem assinou;

d.1.2.3)

Telefone para contato;

d.1.2.4)

Descrição breve da rede;

d.1.2.5)

Bom funcionamento da rede;

d.1.2.6)

Data que entrou em funcionamento.

d.2) para comprovar capacidade para execução dos serviços que abrangem as
atividades de suporte técnico, apresentando os seguintes documentos:
d.2.1) No caso de licitantes concorrendo individualmente:
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d.2.1.1) Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação
de dados multimídia dentro do Estado de Alagoas, ou
d.2.1.2) Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação
de dados multimídia em nível nacional ou regional, que contemple o Estado
de Alagoas.
d.2.2) No caso de licitantes concorrendo na forma de consórcio:
d.2.2.1) A empresa LÍDER do consórcio deve apresentar:
d.2.2.1.1) Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de
comunicação de dados multimídia dentro do Estado de Alagoas, ou
d.2.2.1.2) Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de
comunicação de dados multimídia em nível nacional ou regional, que
contemple o Estado de Alagoas.
d.2.2.2) As demais empresas integrantes do consórcio devem apresentar:
d.2.2.2.1) Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de
comunicação de dados multimídia dentro do estado de Alagoas, ou
d.2.2.2.2) Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de
comunicação de dados multimídia em nível nacional ou regional, que
contemple o Estado de Alagoas.
e) Quanto à Qualificação Econômico-Financeira:
e.1) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma de lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 meses
da data de apresentação da proposta.
e.1.1) Serão considerados na forma de lei o balanço patrimonial e as
demonstrações contábeis assim apresentados:
e.1.1) publicados em Diário Oficial; ou
e.1.2) publicados em jornal de grande circulação; ou
e.1.3) por cópia registrada no órgão de Registro Público competente
da sede ou domicílio da licitante; ou
e.1.4) por cópia extraída do Livro Diário – devidamente autenticado
no órgão de Registro Público competente da sede ou
domicílio da licitante – inclusive com os Termos de Abertura e
de Encerramento.
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e.1.2) A análise da qualificação econômico-financeira será feita por
servidores qualificados designados pelo Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas e avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão ser iguais ou
superiores a 1 (um):

LG = _ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO_
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
SG = _________________ATIVO TOTAL___________________
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
LC = _ATIVO CIRCULANTE__
PASSIVO CIRCULANTE
e.1.3) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de
cálculos juntado ao balanço;

e.1.4) A licitante que apresentar resultado menor do que 1, em quaisquer
dos índices – Liquidez Geral – LG, Solvência Geral – SG, e Liquidez
Corrente – LC, deverá possuir patrimônio líquido mínimo
correspondente a 10% do valor estimado da contratação do ITEM para
o qual está concorrendo, na forma dos §§ 2º e 3º do art. 31 da Lei nº
8.666/93.
e.1.5) Se necessária a atualização do balanço e do patrimônio líquido,
deverá ser apresentado, juntamente com esses documentos, o
memorial de cálculo correspondente.
e.1.6) As demonstrações contábeis deverão apresentar as assinaturas do
titular ou representante da empresa e do contabilista responsável,
legalmente habilitado.
e.1.7) As demonstrações contábeis das empresas com menos de um
exercício social de existência devem cumprir a exigência contida na
lei, mediante a apresentação do Balanço de Abertura ou do último
Balanço Patrimonial levantado.
e.1.8) Poderão ser exigidas das empresas, para confrontação com as
Demonstrações Contábeis, as informações prestadas à Receita
Federal.
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e.1.9) Para as licitantes cadastradas no SICAF, cujos índices de LG, SG e LC
sejam iguais ou superiores a 1, fica dispensada a apresentação do
balanço patrimonial e das demonstrações contábeis.
e.2) certidão negativa de falência, recuperação judicial e concordata, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica.
12.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, o
pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação
no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
12.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado
em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito)
horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos,
comprovando sua idoneidade.
12.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos,
o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
12.4.
A comprovação da regularidade fiscal das Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte licitantes será exigida para efeito de contratação, conforme estipula o art.
42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
12.4.1. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando
da comprovação de que trata o item 12.4., será assegurado prazo de cinco dias
úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
12.4.2. Para aplicação do disposto no subitem 12.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de
habilitação.
12.4.3. A prorrogação do prazo previsto no subitem 12.4.1., poderá ser concedida, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.
12.4.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá
após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 12.4.1. e 12.4.3.
12.4.5. A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens
12.4.1. e 12.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. XX da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à
administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, ou revogar a licitação.
12.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos
para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do
item 12.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
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12.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
12.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da
empresa licitante cadastrada no SICAF.
12.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
13 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
13.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a
peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
13.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
13.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada
nova data para realização do certame.
13.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados à
Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o
endereço de e-mail: slc@tre-al.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos
referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site
www.comprasnet.gov.br.
14 - DOS RECURSOS
14.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
14.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao término
do tempo informado.
14.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro
decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso
registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no
prazo de 3 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde
logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente
por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à
autoridade competente.
14.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos
que não sejam passíveis de aproveitamento.
14.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo estipulado
pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto
pelo pregoeiro ao vencedor.
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15 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
15.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro
sempre que não houver recurso.
15.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente
e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
15.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN –
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do
Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.
16 - DA CONTRATAÇÃO.
16.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante
contrato, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazo de pagamento,
prazo de início da prestação dos serviços, em conformidade com este edital e seus
anexos.
16.2.
A licitante vencedora deverá assinar e devolver o instrumento contratual no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação para tal fim.
16.3.
Antes da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante
a vigência do contrato.
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
17.1.

As constantes da Cláusula Nona do Anexo III deste Edital.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
18.1.

As constantes da Cláusula Oitava do Anexo III deste Edital.

19 – DA ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS
19.1. A aceitação dos serviços contratados será realizada em etapas. A CONTRATADA
deverá preparar e fornecer previamente os Planos de Testes de Aceitação, que serão
submetidos ao CONTRATANTE para fins de análise e aprovação.
19.2. A CONTRATADA deverá também fornecer todos os meios e recursos necessários
para a realização dos processos de aceitação dos serviços contratados.
19.3. As etapas de aceitação serão:
19.3.1.

Aceitação dos Enlaces;

19.3.2.

Aceitação Global;

19.3.3.

Aceitação Final.
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19.4. As aceitações serão formalizadas através de Relatórios de Testes de Aceitação
(emitidos com base nos Planos de Testes de Aceitação) devidamente assinados pelos
executores dos testes. A CONTRATADA elaborará um modelo de Relatório de Testes que
deverá ser aprovado pelo CONTRATANTE antes de seu uso.
19.5. Aceitação dos
dedicadas):

Enlaces

do

Backbone

Secundário

(Concentrador,

conexões

19.5.1.
Estas aceitações seguirão os Planos de Testes de Aceitação dos Enlaces do
Backbone Secundário, e serão realizadas de acordo com o cronograma elaborado pela
licitante contratada. A execução dos testes será de responsabilidade da licitante
contratada com acompanhamento pelos técnicos do Contratante. A licitante contratada
deverá fornecer equipamentos, documentação e outras facilidades adicionais
necessárias para a realização dos testes.
19.6. Aceitação Global:
19.6.1.
A Aceitação Global seguirá o Plano de Testes de Aceitação Global. A
execução dos testes será de responsabilidade da licitante contratada com
acompanhamento pelos técnicos do Contratante.
19.6.2.
Esta aceitação ocorrerá somente após a Aceitação dos Enlaces do Backbone
Secundário;
19.6.3.
A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos, documentação e outras
facilidades adicionais necessárias para a realização dos testes.
19.7. Aceitação Final:
19.7.1.
Esta aceitação será considerada realizada após o Período de Funcionamento
Experimental – PFE, que é o período de 30 (trinta) dias em funcionamento ininterrupto
após a Aceitação Global, e após a eliminação de todas as pendências.
19.7.2.
A condição para Aceitação Final é que todos os serviços fornecidos para o
Backbone Secundário funcionem de forma ininterrupta durante 30 (trinta) dias,
conforme determina o PFE.
19.7.3.
As condições para cumprimento do PFE estão descritas no item “Período de
Funcionamento Experimental – PFE” do ANEXO I-A do Edital de Licitação TRE/AL nº
XX/2019.
20 – DA GARANTIA
20.1.
Para fiel cumprimento das obrigações assumidas, a licitante CONTRATADA
prestará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, numas das
modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias
úteis a partir da assinatura do contrato.
20.2.
A licitante CONTRATADA se obriga a apresentar nova garantia, conforme o
caso, no prazo máximo de 48 horas, antes do seu vencimento, ou da redução do seu valor
em razão de aplicação de quaisquer penalidades, ou da assinatura de termo aditivo que
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implique na elevação do valor do contrato, mantendo-se o mesmo percentual
estabelecido no caput desta Cláusula.
20.3.
A garantia, ou a parte remanescente, será devolvida à CONTRATADA após o
cumprimento integral das obrigações decorrentes do contrato.
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
21.1.
A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União
e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações legais.
21.2.
Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla
defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e
das cabíveis cominações legais.
21.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante contratada juntamente com
as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
21.4.
A CONTRATADA, durante a execução do contrato, ficará sujeita a advertência e
multa de mora, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir:
21.4.1. Para efeito de aplicação de advertência e multa, às infrações são atribuídos
graus, conforme as tabelas 1 e 2 a seguir:
Grau

Correspondência

1

Advertência

2

Multa de 0,2 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 2,5% do contrato por ocorrência..

3

Multa de 0,4 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 7,5% do contrato por ocorrência..

4

Multa de 0,8 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 15% do contrato por ocorrência..

5

Multa de 1,6 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 30% do contrato por ocorrência.

Item
1
2
3

Descrição
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexo
não previstos nesta tabela de penalidades, por item e por
ocorrência
Atrasar na entrega de qualquer serviço não previsto nesta tabela
de penalidades
Deixar de cumprir determinação formal ou instrução do
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

22
23

fiscalizador, por ocorrência
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos
não previstos nesta tabela de penalidades, após reincidência
formalmente notificada pelo fiscalizador, por item e por ocorrência
Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 1º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento
Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 2º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento
Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 3º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento
Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 4º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento
Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão da Aceitação Global,
considerando o prazo definido no cronograma de eventos deste
documento
Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão do PFE, consideradas
as exigências especificadas para cumprimento deste Período de
Funcionamento Experimental neste documento
Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de
endereço ou velocidade de conexão dedicada, por item por
ocorrência
Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de
endereço ou velocidade de um Concentrador, por item por
ocorrência
Problemas de não funcionamento de um Concentrador
Problemas de não funcionamento de uma conexão TRE
Problemas de não funcionamento de todas conexões TRE
Problemas de não funcionamento de uma conexão dedicada
Problemas de não funcionamento de cinco ou mais conexões
Não prestação do Serviço de Manutenção de acordo com as
características especificadas neste documento
Não atendimento ao SLA contratado durante 3 (três) meses
seguidos (em qualquer tempo) para qualquer dos enlaces
(conexões TREs e conexões dedicadas)
Não atendimento ao SLA contratado durante 2 períodos de 2 (dois)
meses seguidos em um ano (contagem de cada ano a partir da
Aceitação Global) para qualquer dos enlaces (conexões TREs e
conexões dedicadas)
Não atendimento ao SLA contratado durante 4 períodos de 1 (um)
mês em um ano (contagem de cada ano a partir da Aceitação
Global) para qualquer dos enlaces (conexões TREs e conexões
dedicadas)
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso
fortuito, os serviços contratuais, por dia de ocorrência
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico,
lesão corporal ou consequências letais
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21.4.1.1. O atendimento para a resolução de problemas nos circuitos obedecerá aos
prazos abaixo:
a)

b)

c)

Severidade ALTA: Esse nível de severidade é aplicado quando há a
indisponibilidade no uso do serviço. Prazo para atendimento inicial: 06 (seis)
horas, contadas a partir do registro da ocorrência. Prazo de Solução Definitiva
de 24 (quatro) horas;
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 para atendimento inicial: 12 (doze) horas,
contadas a partir do registro da ocorrência. Prazo de Solução Definitiva de 48
(quarenta e oito) horas.
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.

21.4.1.2. 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, dentro dos limites temporais estabelecidos
inicialmente;
21.4.1.3. Será considerado para efeitos do nível 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;
21.4.1.4. A CONTRATADA estará sujeita, garantida prévia defesa e sem prejuízo da
possibilidade de rescisão do contrato, a penalidades e/ou multas;
21.4.1.5. As multas poderão ser aplicadas cumulativamente, a critério do TRE-AL e
em função do não cumprimento do Acordo de Nível de Serviço, conforme a
severidade apresentada;
21.4.1.6. A contagem do prazo de solução definitiva de cada chamado será a partir
da abertura do chamado na Central de Atendimento disponibilizada pela
CONTRATADA, até o momento da comunicação da solução definitiva do problema e
aceite pela equipe técnica do TRE-AL;
21.4.1.7. 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 TREAL 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.
21.4.1.8. Em Véspera e dia da Eleição, considerados os turnos de eleições oficiais
individualmente e eleições suplementares, com a comunicação formal nesta última
hipótese, deverá haver técnico de emergência nas dependências do TRE, com
capacitação referente aos equipamentos instalados no ponto concentrador e nos
cartórios/escritórios remotos e com os demais contatos necessários, sendo o prazo
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de solução definitiva para severidade ALTA contada a partir do registro da ocorrência
de 08 horas na véspera e de 120 minutos no dia da Eleição;
21.4.1.9. Não cumprimento do prazo de solução na véspera e dia da eleição enseja
em multa de 5% do valor global do contrato, acréscimo de 0,5% de multa a cada 60
minutos de atraso suplementar até o máximo de 15%, salvo força maior
devidamente comprovada.
21.5. Observações importantes:
a) A verificação do cumprimento dos prazos de fornecimento dos produtos e serviços que
compõem o Backbone Secundário, para efeito de aplicação das penalidades previstas,
será feita tomando-se por base o Cronograma de Eventos definido no Anexo I-A;
b) A verificação do cumprimento do SLA definido no Anexo I-A será feita com base nos
chamados de manutenção registrados junto ao SGRS fornecido e com base nos
registros de ocorrências efetuados pelo Contratante. Deve ser considerado que:
b.1) O PNF – Período de Não Funcionamento do Enlace será computado em minutos a
partir da “abertura do chamado de manutenção” feito pelo “0800” da licitante
contratada;
b.2) O término do PNF será computado a partir do aceite da manutenção (fechamento
do chamado) obrigatoriamente feito por um técnico do local responsável pela
abertura do chamado, sendo necessária a identificação deste técnico responsável
pelo fechamento do chamado;
b.3) O somatório de PNF em minutos (“períodos de não funcionamento do enlace”)
será o tempo considerado como base para avaliar o cumprimento do SLA, e será
tomado como base para a aplicação de todas as penalidades previstas neste
documento devido ao não cumprimento deste requisito;
c) O não atendimento do SLA, e consequente redução do valor a ser faturado, não
inibe a aplicação das penalidades previstas em contrato;
d) O não cumprimento de qualquer exigência definida no Anexo I-A que implique em
aplicação de penalidades conforme o previsto no edital, no capítulo referente a
“SANÇÕES ADMINISTRATIVAS”, será notificado à licitante contratada por meio de
mensagem emitida pelo Gestor do Contrato designado pelo Contratante, com cópia
para a Secretaria de Tecnologia da Informação/(órgão) Contratante, Secretaria de
Administração/(órgão) Contratante e Diretoria da Contratada.
21.6.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou cobrado
judicialmente.
21.7.
Na aplicação das penalidades previstas neste Item a autoridade competente
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas
em fatos reais e comprovados.
21.8.
A CONTRATADA, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
execução dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
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devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições deste contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
21.9.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109, da
Lei nº 8.666/93.
21.10.
Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro
de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância
será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º
do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao
mês.
21.11.
O CONTRATANTE promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta à CONTRATADA.
21.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
21.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário Eletrônico.
21.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.
21.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da
União.
22 - DO PAGAMENTO
22.1.
O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do
Fornecedor, por ordem bancária, no prazo de 10 (dez) dias, quando mantidas as mesmas
condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos:
a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão
(nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito – CND,
comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF,
comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria
da Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e
Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
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22.1.1. O pagamento poderá ser efetuado através do sistema de código de barras, se
houver solicitação da contratada.
22.2.
Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.
22.3.
O pagamento dos serviços na fase de implantação do Backbone Secundário
será feito em parcelas, conforme o cronograma da Tabela 1 abaixo, liberadas de acordo
com a execução e entrega. Deve ser observado que o Contratante requer um prazo
máximo de 10 (dez) dias para atestar e operacionalizar o pagamento após cada
comprovação de execução e entrega de serviços.
22.4.
O pagamento dos serviços a serem prestados durante o prazo contratual será
feito em parcelas mensais, conforme mostrado na Tabela 2 abaixo. Deve ser observado
que o contratante requer um prazo máximo de 10 (dez) dias para atestar e
operacionalizar o pagamento após cada comprovação de execução e entrega de serviços.
22.4.1. O serviço de mudança de local de instalação de enlaces (obrigação acessória)
somente será efetuado se, e quando necessário, e efetivamente prestado, mediante
solicitação do TRE/AL.
TABELA 1 (mostra as parcelas de pagamentos conforme o evento condicionante):

Parcela

Valor

Evento Condicionante

a)

70% (∑ Vinst_con_TRE) +
70% (∑ Vinst_con_ded do 1º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 1º Grupo

b)

70% (∑ Vinst_con_ded do 2º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 2º Grupo

c)

70% (∑ Vinst_con_ded do 3º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 3º Grupo

d)

70% (∑ Vinst_con_ded do 4º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 4º Grupo

e)

70% (∑ Vinst_con_ded do 5º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 5º Grupo

f)

10% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Global

g)

20% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Final

22.4.2.
O pagamento dos serviços a serem prestados durante o prazo contratual
será feito em parcelas mensais, conforme mostrado na Tabela 2 abaixo:
TABELA 2

(mostra as condições para os pagamentos mensais de serviços):
Valor
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Valor
Vmen_con_TRE_AL

Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL

Início / Período / Evento Condicionante
início : imediato a partir da Aceitação do 1º Grupo
período : até o final do contrato
evento condicionante: apresentação da “fatura”
relativa aos serviços executados até o 5º dia útil do
mês subsequente
início : imediato para todas as conexões dedicadas
instaladas em um determinado Grupo, a partir da
Aceitação deste Grupo
período : até o final do contrato
evento condicionante: apresentação da “fatura”
relativa aos serviços executados até o 5º dia útil do
mês subsequente

22.5. Desconto a ser aplicado pelo não cumprimento do SLA (Service Level Agreement)
ou NMS (Nível Mínimo de Serviço) contratado para conexões TRE e conexões dedicadas.
22.5.1.
O SLA não estará cumprido caso o somatório de tempos de parada do
respectivo enlace do Backbone Secundário exceda o tempo permitido de parada
Tpermparada, que é obtido por:
Concentrador:
Tpermparada_con_TRE = Ttotal_disp_con_TRE x (1 – 0,9944)
onde:
Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma Concentrador no
respectivo mês
0,9944 equivale ao SLA de 99,44%
Conexões Dedicadas:
Tpermparada_con_ded = Ttotal_disp_con_ded x (1 – 0,991)
onde:
Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão dedicada
no respectivo mês
0,991 equivale ao SLA de 99,1%
22.5.2.
Em caso de não cumprimento do SLA (acordo de nível de serviço)
contratado, a CONTRATADA se obrigará a conceder um desconto na parcela
subsequente (do mês seguinte) de pagamento mensal, observando a seguinte regra:
Concentrador:
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Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_TRE_AL / Ttotal_disp_con_TRE) x
(2 x ( PNF – Tpermparada_con_TRE))
onde:
Vmen_con_TRE_AL = Valor mensal pago pela Concentrador
Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma Concentrador no
respectivo mês
 PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em minutos
Tpermparada_con_TRE = tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado

Conexões Dedicadas:
Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL / Ttotal_disp_con_ded) x
(2 x ( PNF – Tpermparada_con_ded))
onde:
Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL = Valor mensal pago pela respectiva conexão dedicada
Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão dedicada
no respectivo mês
 PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em minutos
Tpermparada_con_ded = tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado
Ou seja, o desconto na parcela subsequente será proporcional a 2 (duas) vezes ao
somatório dos PNF, descontado o tempo de parada permitido de acordo com o SLA
contratado.
Obs. 1: o PNF – Período de não funcionamento da conexão é o tempo decorrido
entre a “abertura de chamado técnico” e a solução do problema, atestada pela equipe
técnica da Justiça Eleitoral.
Obs. 2: serão excluídas dos cálculos de PNF as paradas programadas pela equipe
técnica da Justiça Eleitoral em conjunto com a CONTRATADA.
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22.6. Para que seja efetuado o pagamento, a CONTRATADA deverá:
a) Apresentar nota fiscal dos serviços prestados;
b) Comprovar sua regularidade, assim como a da executora do objeto, perante a
Seguridade Social (Certidão Negativa de Débito – CND), o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS – CRF) e a Fazenda Federal (Certidão
de Quitação de Tributos e Contribuições Federais e Certidão de Quitação da Dívida Ativa
da União fornecida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional);
c) Comprovar quitação dos impostos, taxas e demais encargos que incidam sobre os
pagamentos resultantes da contratação.
22.7. O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta e nota de
empenho.
22.7.1. Eventual mudança do CNPJ do estabelecimento da CONTRATADA
(matriz/filial) encarregada da execução do contrato, entre aqueles constantes dos
documentos de habilitação, terá de ser solicitada formal e justificadamente, com
antecedência mínima de 8 dias úteis, da data prevista para o pagamento da nota
fiscal, não se aceitando pedido de substituição de CNPJ após o dia 30 de novembro de
cada ano.
22.8.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

22.9.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

22.10.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
22.11.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
22.12.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

22.13.
Os preços propostos/contratados serão reajustados na forma e data-base
estabelecidos pela ANATEL, para tanto cabendo provocação por parte da contratada,
negociação entre as parte e com incidência máxima do índice IST (Índice de Serviços de
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Telecomunicações) ou outro índice que o substitua, observando-se sempre intervalo não
inferior a 12 (doze) meses entre as datas-bases dos reajustes concedidos da cobrança de
tarifas ou de preços, de acordo com a seguinte fórmula:
PR=IMR X PA, onde:
IMM
Onde:
PR= Preço Reajustado
IMR= Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste
IMM = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da proposta
PA= Preço anteriormente praticado
22.14.
A Administração antes de conceder o reajuste poderá exigir que a licitante
contratada apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de seus custos
ocorrida no período do reajuste proposto.
23 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
23.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, alocados
no Programa de Trabalho - PTRES nº 084621 (Julgamento de causas e gestão
administrativas) - Natureza da Despesa nº 339040 (Serviços de Tecnologia da Informação e
Comunicação).
23.2. As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das dotações
orçamentárias respectivas.
24 – DO LOCAL DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
24.1.
A listagem incluindo todos os locais de instalação e seus respectivos perfis, está
disponibilizada no Anexo I-A deste edital.
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
25.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular, no
todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da
legislação vigente.
25.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
25.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

das

25.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia
útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
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25.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no
TRE/AL.
25.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
25.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da
segurança do futuro contrato.
25.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado
neste edital.
25.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Farol,
Maceió – AL, CEP: 57051-090.
25.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive
para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao
certame.
25.11.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

25.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02, do
Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei 8.666/93.
25.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 25.9, no caso de ser retirado em
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.
25.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A – Especificações do objeto;
ANEXO I-B - Lista dos Locais de Instalação;
ANEXO I-C – Planilha de Preços Máximos;
ANEXO I-D – Planilha de Composição de Preços;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta de Contrato.
25.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não
puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
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Andréa de Albuquerque César
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
em substituição
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

01. Objeto

Contratação de serviços de telecomunicações para prover a
comunicação de dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça
Eleitoral, localizados em todo o estado de Alagoas, incluindo:
fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos
necessários para o funcionamento correto destes enlaces, e serviço
de implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces,
conforme especificações.

02. Quantidade

Item único

Há a necessidade de se buscar o detalhamento e atendê03. Resumo da Especificação do lo (Item DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)).
Objeto
04. Valor Estimado

R$ 1.027.634,16
A solução pretendida diz respeito à prestação do serviço desta
Justiça Especializada, leva em conta critérios com respeito à alta
disponibilidade que serão descritos no Projeto Básico, na forma de
SLA ou NMS - Nível Mínimo de Serviço, bem assim tempos de
solução.

05. Justificativa

Justifica-se o uso de meio de comunicação com alta resiliência
dado o grau de dependência da disponibilidade de serviços de TI,
notadamente em momentos eleitorais, mas não restrito a estes.
06. Prazo de Entrega
07. Adjudicação

Nos moldes da especificação
Por lote (lote único)

08. Classificação Orçamentária

Serviços de Comunicaçao de dados
Codigo de classificaçao da fonte de recurso: 3390.39.58.

09. Local de Entrega

Cartório Eleitorais e unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas,
conforme Ordem de Fornecimento própria.

10. Unidade Fiscalizadora

SEGI/COINF/STI

11. Unidade Gestora

SAD
Vide

12. Sanções Administrativas

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º,
III, a)
Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11)
Vide

13. Prazo de Pagamento

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º,
III, a)
Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)
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Vide
Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º,
III, a)
Subitem Recebimento do Objeto:

14. Estratégia de Recebimento

15. Modalidade
Licitação

e

Tipo

de

Vide
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
Contratação de serviços de telecomunicações para prover a
comunicação de dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, os
Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o
estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento
dos insumos necessários para o funcionamento correto destes enlaces, e serviço de
implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme
especificações.
1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)
Contratação de serviços de telecomunicações para prover a
comunicação de dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, os
Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o
estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento
dos insumos necessários para o funcionamento correto destes enlaces, e serviço de
implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme
especificações.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )


Substituir a atual contratação o atual Contrato TRE/AL nº 40/2014 – Backbone
Secundário de comunicação de dados entre o prédio sede e os cartórios eleitorais e
escritórios remotos de todo o Estado.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)




Criação de infraestrutura de comunicação - Backbone Secundário
Encaminhar o acesso à rede da Justiça Eleitoral.
Garantir o nível de disponibilidade da infraestrutura de comunicação servida pelo
backbone secundário.

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)


Continuidade dos serviços dos cartórios eleitorais e escritórios remotos que
guardam dependência de conectividade.

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de TIC
quanto à necessidade proeminente de minimização de riscos de perda de dados e
inoperância de serviços e sistemas informatizados.
O alinhamento pode ser visto quanto ao:
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Item dos desafios do PE para o período de 2016-2021:
o 8. Melhoria da infraestrutura e governança de tecnologia da informação
o Associado ao Indicador 19 e às iniciativas de Atualizar a infraestrutura de TI
nos cartórios eleitorais.

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de
Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da
Informação (STI) e os Estudos Preliminares 0488499 constantes do Processo SEI
nº 0011213-69.2018.6.02.8000 .
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)
A demanda prevista, vez que se trata de substituição de contratação,
reflete a necessidade da Administração expressa nos termos do Contrato TRE/AL nº
40/2014, com eventuais atualizações próprias do cenário tecnológico.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser fornecidos
por diferentes empresas no mercado de TIC.
Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se vislumbra
alternativa, por se tratar de serviço de conexão de dados essencial.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)
O objeto possui características comuns e usuais encontrados no
mercado de TIC e trata-se de prestação de serviços de comunicação de dados,
consistindo de serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
Não haverá parcelamento.
Pagamento mensal após a prestação dos serviços.
Adjudicação será por item.
2.10 Vigência
Será, na forma dos normativos vigentes.
assinatura.

A vigência será de 30 (trinta) meses, contados a partir de sua

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos
(Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)
A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do
tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento superior
contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento
de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por conta de possibilidade
de contingenciamento orçamentário indicamos a modalidade de registro de preços.
O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de bens e
serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta ou
indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
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organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta aquisição
por se tratar de bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo Pregão
Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento
de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por conta de possibilidade
de contingenciamento orçamentário indicamos a modalidade de registro de preços.
O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de bens e
serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta ou
indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta aquisição
por se tratar de bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Como se trata de substituição de solução, não haverá necessidade de
adequação elétrica nem aquisição de estrutura de acomodação da solução que não
eventualmente por parte e custo da Contratada. Os serviços contratados utilizarão a
estrutura já existente, no que tange a este Regional.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)
ABNT NBR 16264:2016
Cabeamento estruturado residencial
ABNT NBR 16521:2016
Cabeamento estruturado industrial
ABNT NBR 16415:2015
Caminhos e espaços para cabeamento estruturado
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ABNT NBR 14565:2012 Emenda 1:2013
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers
ABNT NBR 14565:2013
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers.
Normas e padrões ANATEL
2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)
1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e do(s) contrato(s) dela decorrentes,
por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;
3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente
termo, toda a documentação referente ao mesmo;
4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e
5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o cont
raditório e ampla defesa
6. Tudo sem prejuízo doutras decorrentes da Legislação, do Termo de Referência, do
Edital e do Contrato.
2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)
As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.
1.
Fornecer o(s) serviço(s) conforme especificações, quantidades, prazos e de
mais condições estabelecidas no Edital, na
Ata
de Registro de Preços,
na Ordem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato - conforme o caso
concreto;
2.
Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou em inglês;
3.
Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme
períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos;
4.
Comunicar formal
e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com
a
Central
de Atendimento;
5.
Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pelo
representante da Administração, referentes a qualquer
problema detectado ou ao andamento das atividades;
6.
Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou
a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
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7.
Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos,
caso necessários na forma do Termo de Referência, e pela execução dos
serviços, primando pela qualidade, desempenho, eficiência e produtividade na
execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento
será considerado infração passível de aplicação das penalidades previstas neste
Termo de Referência;
8.
Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico,
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

formal

9.
Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração
ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto,
respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações,
regras de negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa;
10.
Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obe
deçam rigorosamente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação
do
TRE/AL;
11.
Responsabilizarse pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias
para prestar a garantia on-site.
12. Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes
a qualquer problema detectado ou ao andamento dos serviços.
DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto
1 .OBJETIVO
1.1 .Contratação de serviços de telecomunicações para prover a comunicação de dados
entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, os Cartórios Eleitorais e escritórios
remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o estado de Alagoas, incluindo:
fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos necessários para o
funcionamento correto destes enlaces, e serviço de implantação, operação, manutenção e
gerência destes enlaces, conforme especificações contidas neste Termo de Referência.
Considera-se o “Backbone Secundário” de comunicação de dados o conjunto de enlaces
de comunicação de dados que compreende a conexão entre os Cartórios Eleitorais,
escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas e a rede da Justiça Eleitoral em
Alagoas.
A licitante contratada deverá prover os serviços de telecomunicações de dados entre os
Cartórios Eleitorais em Alagoas, escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas e o
Prédio Sede do TRE/AL, conforme explicitado no item 4 deste Termo de Referência.
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As exigências e especificações destinadas aos cartórios eleitorais, para fins de facilitação
de leitura, são automaticamente aplicáveis aos escritórios remotos da Justiça Eleitoral em
Alagoas, nos demais itens do presente Termo de Referência.
A listagem incluindo todos os locais de instalação e seus respectivos perfis, está
disponibilizada no Anexo I.
O Contrato gerado terá validade de 30 (trinta) meses, prorrogável de acordo com a
legislação vigente e a critério da Administração do Tribunal.
Fornecimento de todos os serviços solicitados neste Termo de Referência para
comunicação entre os Cartórios Eleitorais e o TRE/AL, localizados no Estado de Alagoas.
A estimativa do volume de serviços a serem contratados durante o prazo de validade e
todas as demais condições de prestação dos serviços indicados estão contidas neste
Termo de Referência.
A prestação dos serviços descritos deverá ser considerada em um contrato com vigência
de 30 (trinta) meses, podendo ser prorrogado nos termos da Lei, considerando o bom
andamento da execução dos serviços contratados.
O fornecimento dos serviços pode ser atendido por empresas licitantes individualmente,
ou empresas licitantes associadas na forma de consórcio.
No caso de formação de consórcio, para atendimento aos requisitos deste Termo de
Referência, deve ser apresentada uma das empresas como “Líder” (Responsável) do
consórcio, deve ser descrita, na proposta a ser apresentada, a responsabilidade de cada
uma das empresas consorciadas, e devem ser observadas todas as demais regras e
restrições constantes da Lei 8.666/93 (Artigo 33). A empresa “Líder” do consórcio deverá
responder ao contratante diretamente por todos os serviços que venham a ser
contratados.
A empresa “Líder” não pode deixar o consórcio, sob pena de encerramento do contrato.
Caso qualquer uma das demais empresas integrantes do consórcio deixe o consórcio, os
trabalhos executados por esta empresa devem ser executados pelas demais empresas
integrantes do consórcio, sem prejuízo do andamento dos serviços. Toda a documentação
apresentada pela empresa que eventualmente deixar o consórcio deverá ser apresentada
pelas demais que se responsabilizarem pela execução do serviço atribuído a esta
empresa, de forma a comprovar o atendimento aos requisitos do edital.
Em hipótese alguma haverá fracionamento de pagamento dos serviços prestados para as
empresas consorciadas. Desta forma, o pagamento será realizado de forma integral à
empresa Líder do Consórcio.
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No caso de licitantes concorrendo individualmente, é obrigatória a apresentação de:
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro do estado de Alagoas, ou
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro da Região I do Plano Geral de Outorgas da ANATEL, ou
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
em nível nacional.
O Backbone Secundário especificado neste Termo de Referência deverá substituir o
backbone atual de ligação entre os Cartórios Eleitorais e o Prédio Sede do TRE/AL,
implementado por meio do Contrato TRE/AL nº 51/2009 e substituído oportunamente pelo
Contrato TRE/AL nº 40/2014. À medida que os enlaces forem ativados no Backbone
Secundário especificado neste Termo de Referência, os enlaces integrantes do Contrato
TRE/AL nº 40/2014 serão desativados, garantindo o funcionamento contínuo das conexões
entre os Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e o Prédio Sede do TRE/AL.
2 .REQUISITOS GERAIS OBRIGATÓRIOS DO BACKBONE SECUNDÁRIO DE COMUNICAÇÃO DE
DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL DE ALAGOAS
O Backbone Secundário de comunicação de dados da Justiça Eleitoral de Alagoas é
formado por enlaces de comunicação entre Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e o
Prédio Sede do TRE/AL.
Os requisitos gerais aqui apresentados devem ser observados para o Backbone
Secundário, e que devem ser atendidos obrigatoriamente por todas as licitantes nas
propostas a serem apresentadas;
Permitir a comunicação entre Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e prédio Sede do
TRE/AL fornecendo os seguintes tipos de conexão em cada Cartório Eleitoral:
Conexão dedicada: modalidade de conexão que fica ativa 24 horas/dia, 7 dias/semana,
garantindo que o Cartório Eleitoral fique conectado com o TRE/AL todo o tempo, ou seja,
não há procedimento de desconexão;
Fornecer para o prédio sede do TRE/AL, no mínimo, um enlace para
recebimento/transmissão dos dados de/para os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos,
denominado “Concentrador”. Por meio do qual deverão ser encaminhados os dados
de/para as conexões dedicadas dos Cartórios Eleitorais e escritórios remotos;
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Fornecer os meios de comunicação necessários para implementar a conexão entre os
Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e o TRE/AL, conforme especificado neste Termo de
Referência;
Executar todos os serviços de instalação, comissionamento, integração, testes de
funcionamento e operação de todos os enlaces em atendimento ao especificado neste
Termo de Referência. O horário para execução destes serviços deve ser acordado entre o
contratante e a licitante contratada;
A passagem de fiação interna (ligação entre o quadro de “distribuição geral” – DG e a sala
que acomoda os equipamentos) no caso do TRE é de responsabilidade da respectiva
licitante contratada, que deve utilizar a infraestrutura de cabeamento disponível no Prédio
Sede do TRE/AL (calhas, dutos, eletrocalhas);
A passagem de fiação interna nos Cartórios Eleitorais, sempre que necessário, é de
responsabilidade da contratada;
Executar todos os serviços de operação dos enlaces fornecidos em atendimento ao
especificado neste Termo de Referência;
Fornecer para todos os enlaces de comunicação os insumos necessários para seu
funcionamento correto, conforme especificação detalhada de cada enlace;
Executar os serviços de manutenção de todos os enlaces fornecidos de acordo com o
especificado neste Termo de Referência;
Executar os serviços de manutenção de todos os produtos fornecidos para o correto
funcionamento dos enlaces, de acordo com o especificado neste Termo de Referência;
Atender a todos os requisitos de fornecimento de serviços especificados considerando que
o Backbone Secundário de comunicação de dados da Justiça Eleitoral em Alagoas vai ser
implantado:
Nos Cartórios Eleitorais e escritórios remotos, com abrangência em todos municípios do
estado de Alagoas;
No prédio sede do TRE/AL.
3 .REQUISITOS OPERACIONAIS DO BACKBONE SECUNDÁRIO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
DA JUSTIÇA ELEITORAL EM ALAGOAS
O Backbone Secundário de comunicação de dados da Justiça Eleitoral em Alagoas deve
atender aos seguintes requisitos de operação inicial:
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Implementação do Backbone Secundário considerando os perfis de Concentrador e
conexões dedicadas dos Cartórios Eleitorais e escritórios remotos, conforme planilhas
constantes deste Termo de Referência;
Implementação das conexões dedicadas entre Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e o
TRE/AL inicialmente nas seguintes condições:
Possibilidade de transportar, diferenciar e marcar as seguintes classes de serviço:
Tempo real – videoconferência;
Tempo real – voz sobre IP, dados de aplicações prioritárias e dados não prioritários
(implementação de CoS – Class of Service e Qos – Quality of Service);
Entrega dos enlaces que compõem as conexões dedicadas devidamente interconectados
e interoperando com a rede local do TRE/AL;
Permitir chamadas originadas de linhas telefônicas convencionais ou celulares, de acordo
com a determinação do TRE/AL (o uso de chamadas via celular pode ser autorizado ou não
em determinados períodos);
Funcionamento de todos os equipamentos e acessórios instalados nos Cartórios Eleitorais,
escritórios remotos e no Prédio Sede do TRE/AL sem a necessidade de operadores locais;
Garantia de que o circuito Concentrador tenham SLA (Service Level Agreement) ou NMS
(Nível Mínimo de Serviço) estabelecido de 99,4% de disponibilidade mínima, a ser medida
mensalmente. Todos os produtos e serviços fornecidos para implementação deste circuito
devem ter qualidade e disponibilidade que não comprometam este índice;
Garantia de que todos os canais de comunicação do tipo conexão dedicada nos Cartórios
Eleitorais tenham SLA (Service Level Agreement) ou NMS (Nível Mínimo de Serviço)
estabelecido de 99,1% de disponibilidade mínima, a ser medida mensalmente. Todos os
produtos e serviços fornecidos para implementação das “conexões dedicadas” nos
Cartórios Eleitorais devem ter qualidade e disponibilidade que não comprometam este
índice.
Todos os endereços de instalação listados no "Anexo I-B" deverão ter total viabilidade
técnica, para as respectivas velocidades especificadas;
Em caso de mudança de endereço de qualquer dos sites integrantes do Backbone
Secundário (Cartórios Eleitorais ou Prédio Sede do TRE/AL), um novo enlace será solicitado
para o novo endereço. Os enlaces instalados nos locais atuais serão desativados assim
que o(s) enlace(s) for(em) instalado no novo local (instalação de novo circuito com efeito
de alteração de endereço).
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4 .ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E PRODUTOS DE RESPONSABILIDADE DA LICITANTE
CONTRATADA
Os serviços e produtos especificados têm por objetivo constituir a rede de comunicação de
dados entre Cartórios Eleitorais e o Prédio Sede do TRE/AL, denominada Backbone
Secundário, conforme a topologia mostrada na Figura 1.
Figura 1: Topologia do Backbone Secundário

Meios de comunicação (Enlaces de Comunicação)
Características da nuvem WAN que compõe o Backbone Secundário
Entende-se por nuvem WAN que compõe o “Backbone Secundário” o meio compreendido
desde o POP (Point of Presence) de entrada/saída dos dados até o POP de saída/entrada
dos dados, aos quais estão conectados os Roteadores CPE (Customer Premisse
Equipment) colocados à disposição nos sites da Justiça Eleitoral em Alagoas (TRE e
Cartórios Eleitorais), conforme ilustra a Figura 2.
Figura 2: Nuvem WAN que compõe o Backbone Secundário
A comutação de dados na nuvem WAN que compõe o Backbone Secundário deve atender
aos seguintes requisitos obrigatoriamente:
Garantir o roteamento das conexões dedicadas dos Cartórios Eleitorais para a
Concentrador utilizando protocolo MPLS – Multiprotocol Label Switching;
Operar em conformidade com, no mínimo, as seguintes RFCs:
RFC 2474: “Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the IPv4 and IPv6
Headers”;
RFC 2475: “An Architecture for Differentiated Services”;
RFC 2597: “Assured Forwarding PHB Group”;
RFC 2598: “An Expedited Forwarding PHB”;
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RFC 2983: “Differentiated Services and Tunnels”;
RFC 3031: “Multiprotocol Label Switching Architecture”;
RFC 3032: “MPLS Label Stack Encoding”;
RFC 3270: “Multi-Protocol Label Switching (MPLS) Support of Differentiated Services”;
Possuir dimensionamento correto para garantir a transmissão de dados de acordo com as
velocidades definidas nas conexões dedicadas e Concentrador, solicitadas.
Características do Acesso Concentrador (Prédio Sede do TRE/AL)
O Concentrador é constituído pelo(s) enlace(s) de comunicação instalado(s) no TRE/AL,
para recebimento/transmissão de dados de/para os Cartórios Eleitorais, e sua implantação
deve atender as seguintes exigências:
Utilizar no mínimo 1 (um) Circuito Concentrador (enlace para acesso a nuvem WAN que
compõe o Backbone Secundário, utilizado para comunicação com os Cartórios Eleitorais);
O uso de “trunking”, ou seja, o uso de mais de um enlace para compor a conexão é
permitido. As condições de “trunking” estão descritas na Tabela 1 – Perfis do(s) Circuito(s)
Concentrador(e)s;
Ao utilizar o recurso de “trunking” a licitante contratada deve observar que o Circuito
Concentrador estará ativo corretamente caso todos os enlaces que compõem o “trunking”
estejam funcionando corretamente, ou seja, a falha em um dos enlaces que compõe o
“trunking” significa que o Concentrador não estará ativo corretamente, implicando em
abertura de chamado de manutenção e contagem de tempo para SLA;
Permitir no enlace Concentrador a classificação e marcação de diferentes níveis de tráfego
(CoS e QoS), sendo implementadas as seguintes classes de serviço:
Tempo Real Voz: aplicações sensíveis ao retardo (delay) e variações de retardo da rede
(jitter), que exigem priorização de pacotes e reserva de banda;
Tempo Real Vídeo: aplicações sensíveis ao retardo (delay) e variações de retardo da rede
(jitter), que exigem priorização de pacotes e reserva de banda;
Dados Prioritários: aplicações interativas para o negócio, que exigem entrega garantida e
tratamento prioritário. Aplicações de gerência estão alocadas nesta classe;
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Dados Não Prioritários: aplicações com mensagens de tamanho muito variado e não
imprescindíveis para o atendimento imediato aos clientes. Embora possam representar
conteúdo muito importante e relacionado com o negócio, essas aplicações podem esperar
por disponibilidade de recursos na rede, em horários com menor volume de transações de
negócio, para serem efetuadas;
Efetuar a classificação do tráfego de acordo com as determinações da equipe técnica
designada pelo TRE/AL;
A classificação na configuração inicial deverá ser entregue para a licitante contratada no
prazo definido no Cronograma de Eventos, constante deste Termo de Referência;
A classificação pode ser alterada, com aviso prévio da equipe técnica do TRE/AL, sendo
que o pedido deve ser gerado com pelo menos 15 dias de antecedência da data solicitada
para implementação;
Fornecer o circuito Concentrador por meio de enlaces logicamente independentes e
isolados do ambiente público da Internet. Esta garantia deve ser implementada fim-a-fim
na conexão com os Cartórios Eleitorais;
A equipe técnica do TRE/AL deverá definir o “range” de endereçamento IP LAN a ser
utilizado no ambiente de rede local do TRE (ver Figura 3). O endereçamento IP LAN a ser
utilizado é privado (10.17.X.X). O detalhamento destes endereçamentos será
encaminhado para a licitante contratada dentro do prazo estabelecido no Cronograma de
Eventos, constante deste Termo de Referência;
O endereçamento IP WAN a ser utilizado pela(s) licitante(s) contratada(s) no
Concentrador (ver Figura 3) deve ser restrito da respectiva operadora, ou seja, IP não
divulgado e nem utilizado pelo público Internet. Entende-se por endereçamento IP WAN os
endereços IP da conexão entre o POP da contratada e o Roteador CPE instalado no TRE;
Figura 3: Localização dos IP LAN e IP WAN para Concentrador
Não possuir nenhum tipo de restrição de uso, operando 24 horas por dia, 7 dias por
semana, sem limite de quantidade de dados trafegados, nem restrição de tipo de dados
trafegados, porta lógica ou serviço, devendo ser considerada a banda disponível em cada
acesso;
Permitir que o TRE/AL se comunique com os respectivos Cartórios Eleitorais e escritórios
remotos com a velocidade definida no enlace (ou conjunto de enlaces em caso de
“trunking” no Concentrador), independentemente do volume de tráfego no Backbone
Secundário;
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Fornecer o Concentrador obrigatoriamente terrestre, exclusivamente implementadas por
meio de fibra óptica;
Não há restrição quanto ao protocolo de comunicação utilizado na “última milha”, desde
que garantidas todas as funcionalidades exigidas para o Concentrador. Excetua-se o uso
de tecnologias baseadas em Wi-Fi 802.11a/b/g/n e variantes, ou ainda utilização de
frequência de uso público sem licenciamento prévio (900MHz, 2.4GHz, 5.8GHz, etc.), que
não será permitido;
Insumos para o Circuito Concentrador
Os seguintes insumos, de propriedade da licitante contratada, devem ser fornecidos em
comodato para permitir o funcionamento do Concentrador:
Cabos e adaptadores:
Cabo de conexão do Roteador CPE com modem ou outro equipamento utilizado para
acesso ao Backbone Secundário;
Cabos de energia elétrica para todos os equipamentos fornecidos;
Adaptadores ópticos para conexões implementadas por meio de fibra óptica;
Modem: deve ser fornecido modem ou outro equipamento para permitir a conexão do
Roteador CPE ao ambiente WAN (Backbone Secundário). Este equipamento deve operar
em 110/220V;
Roteadores CPE (Customer Premise Equipment) ou equipamento equivalente: fornecer
Roteador CPE para realizar a interface entre o ambiente de rede local (LAN) dos TRE e o
Backbone Secundário, atendendo no mínimo as seguintes exigências:
Serem dimensionados para que tenham capacidade de encaminhamento de pacotes IP,
em pacotes por segundo, compatíveis com as velocidades dos enlaces conectados,
limitado o uso de memória a 70% do total disponível quando da carga máxima da CPU;
Caso seja identificado, durante a execução do contrato, um roteador com uso máximo de
CPU e memória acima dos limites estabelecidos, o mesmo deverá ser substituído ou
atualizado, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados;
Possuírem todas as facilidades de gerenciamento que permitam o fornecimento adequado
de todos os serviços especificados, destacando:
Gerenciamento SNMP compatível com as versões v2c e v3;
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Protocolo SNMP habilitado, com acesso de leitura por parte do TRE;
Configuração de “traps” por parte da licitante contratada, a pedido do TRE, para
monitoração de eventos específicos. Caso necessária, esta configuração será solicitada
com pelo menos 15 dias de antecedência da data real de monitoração;
Suporte a MIB-II e RMON;
Suporte a classificação de tráfego;
Suporte a tunelamento VPN com IPSec com no mínimo os algoritmos de 168-bit 3DES,
128-bit AES e 256-bit AES para conexões VPN com IPSEC. Deve possuir hardware dedicado
para aceleração de criptografia (devem ser suportados pelo menos os algoritmos 3DES e
AES em hardware);
Permitirem acesso à leitura de configuração por parte do TRE, através de “usuário” e
“senha” específicos;
As senhas fornecidas para o TRE/AL não devem possibilitar o acesso a qualquer
informação confidencial sobre o backbone da licitante contratada, e não devem
possibilitar qualquer ação ou leitura que prejudique a segurança do Backbone Secundário;
Serem mantidos com a hora ajustada com o ON (Observatório Nacional), e sincronizados
através do protocolo NTP (Network Time Protocol) – RFC 1305 ou protocolo SNTP (Simple
Network Time Protocol) versão 4 – RFC2030;
Interfaces:
LAN: Mínimo de 01 (uma) interface 100/1000BaseT para interconexão com o ambiente de
rede local do TRE;
WAN: Número suficiente de interfaces para conexão com os enlaces WAN fornecidos;
Operar em 110/220V;
Ter servidor de NTP habilitado, de forma a ser utilizável por equipamentos de endereço IP
interno do TRE/Cartórios Eleitorais, sincronizado com a hora oficial do Brasil, respeitado o
horário regional para momentos como os de horário de verão.
Rack: Os equipamentos deverão ser instalados em rack padrão de 19” de propriedade do
TRE/AL.
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Ao término do contrato, os insumos fornecidos em comodato deverão ser entregues à
licitante contratada no estado em que estiverem, ressalvando-se o disposto no item 4.5.1
letra “e”.
Perfis de Circuito Concentrador
A Tabela 1 mostra os perfis que devem ser considerados para o Concentrador:
Tabela 1: Perfis da conexão TRE
PERFIL

Velocidade efetiva

1

50 Mbps

2

75 Mbps

3

100 Mbps

4

120 Mbps

5

150 Mbps

6

200 Mbps

Acordo de Nível de Serviço (Service Level Agreement – SLA) para o Concentrador
O Concentrador do Backbone Secundário deve ter SLA (Service Level Agreement) ou NMS
(Nível Mínimo de Serviço) estabelecido de 99,44% de disponibilidade mínima, a ser
medida mensalmente. Todos os produtos e serviços fornecidos para o Concentrador deve
ter qualidade e disponibilidade que não comprometam este índice;
Dimensionamento do Concentrador
Dimensionar o Concentrador considerando a velocidade total igual a no mínimo 75% do
somatório das velocidades das conexões dos Cartórios Eleitorais de Alagoas ou o mínimo
de velocidade de Perfil.
Características das Conexões Dedicadas nos Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos
São consideradas conexões dedicadas aquelas em que o canal de comunicação entre o
Cartório Eleitoral/Escritórios Remotos e seu respectivo TRE fica disponível 24 horas/dia,
sem necessidade de procedimentos de conexão e desconexão a cada acesso do Cartório
Eleitoral/Escritório Remoto ao TRE.
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As seguintes especificações e necessidades devem ser observadas obrigatoriamente para
todas as conexões dedicadas:
Utilizar em cada Cartório Eleitoral/Escritório Remoto no mínimo 01 (uma) conexão
dedicada (enlace para acesso ao Backbone Secundário, utilizado para comunicação com o
TRE);
Fornecer as conexões dedicadas por meio de enlaces logicamente independentes e
isolados do ambiente público da Internet. Esta garantia deve ser implementada fim-a-fim
na conexão com o TRE;
A equipe técnica do TRE/AL deverá definir o “range” de endereçamento IP LAN a ser
utilizado no ambiente de rede local de cada Cartório Eleitoral (ver Figura 3). O
endereçamento IP LAN a ser utilizado é privado (172.30.X.0/24; com IP de LAN do
roteador: 172.30.XX.254). O detalhamento destes endereçamentos será encaminhado
para a licitante contratada dentro do prazo estabelecido no Cronograma de Eventos
constante deste Termo de Referência;
O endereçamento IP WAN a ser utilizado pela(s) licitante(s) contratada(s) nas “conexões
dedicadas” (ver Figura 3) deve ser restrito da respectiva operadora, ou seja, IP não
divulgado e nem acessível pela Internet. Entende-se por endereçamento IP WAN os
endereços IP da conexão entre o POP da Licitante contratada e o Roteador CPE instalado
no Cartório Eleitoral;
Figura 3: Localização dos IP LAN e IP WAN para conexões dedicadas
Garantir que todas as conexões dedicadas sejam multiplexadas na nuvem WAN do
Backbone Secundário e roteadas para o Concentrador. Esta multiplexação deve ser
garantida mesmo nos casos em que as conexões dedicadas sejam implementadas com
diferentes tecnologias;
No caso de uso de “trunking” para compor o enlace Concentrador, balancear o tráfego
gerado pelas conexões dedicadas dividindo este tráfego pelos enlaces que compõe a
Concentrador;
Fornecer comunicação via conexão dedicada entre os Cartórios Eleitorais/Escritórios
Remotos somente por meio de roteamento feito pelo TRE/AL (o TRE/AL é o centro do
Backbone Secundário);
O “default gateway” dos roteadores dos Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos deve ser
o Roteador CPE do Prédio Sede do TRE/AL;
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Não possuir nenhum tipo de restrição de uso, operando 24 horas por dia, 7 dias por
semana, sem limite de quantidade de dados trafegados, nem restrição de tipo de dados
trafegados, porta lógica ou serviço;
Permitir que os Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos se comuniquem com o Prédio Sede
do TRE/AL com a velocidade definida na conexão dedicada que chega ao respectivo
Cartório Eleitoral/Escritório Remoto, independentemente do volume de tráfego na nuvem
WAN que compõe o Backbone Secundário (100% de banda disponível na conexão
dedicada);
Fornecer as conexões dedicadas obrigatoriamente terrestres, implementadas por meio de
pares metálicos, fibra óptica ou rádio digital com frequência de uso restrito e licenciada
junto à Anatel;
são permitidos acessos de “última milha” implementados por meio de satélite;
Não há restrição quanto ao protocolo de comunicação utilizado na “última milha”, desde
que garantidas todas as funcionalidades exigidas para a conexão dedicada. Excetua-se,
para o caso de comunicação sem fio, o uso de equipamentos baseados em tecnologia WiFi 802.11a/b/g/n e variantes, bem como a utilização de frequência “aberta”, que não
necessite de licenciamento/registro junto à Anatel (Por exemplo, 900MHz, 2.4GHz, e
5.8GHz).
Insumos para conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos
Os seguintes insumos, de propriedade da licitante contratada, devem ser fornecidos em
comodato
para
o
funcionamento
das
conexões
dedicadas
nos
Cartórios
Eleitorais/Escritórios Remotos:
Cabos e adaptadores:
Cabo de conexão do Roteador CPE, ou equipamento equivalente, do Cartório Eleitoral com
modem ou outro equipamento utilizado para acesso ao Backbone Secundário;
Cabos de energia elétrica para todos os equipamentos fornecidos;
Adaptadores ópticos para conexões implementadas por meio de fibra óptica;
Modem para acesso WAN: Deve ser fornecido modem (convencional, óptico, rádio digital,
etc) ou outro equipamento para permitir a conexão do Roteador CPE do Cartório Eleitoral
ao ambiente WAN (Backbone Secundário), sem que isso implique acréscimo nos preços
contratados. Este equipamento deve operar em 110/220V;
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Roteadores CPE (Customer Premise Equipment): Fornecer Roteador CPE para realizar a
interface entre o ambiente de rede local (LAN) de cada Cartório Eleitoral e o Backbone
Secundário, atendendo no mínimo as seguintes exigências:
Ser dimensionado para que tenha capacidade de encaminhamento de pacotes IP, em
pacotes por segundo, compatíveis com as velocidades dos enlaces conectados, limitado o
uso de memória a 70% do total disponível quando da carga máxima da CPU;
Caso seja identificado, durante a execução do contrato, um roteador com uso máximo de
CPU e memória acima dos limites estabelecidos, o mesmo deverá ser substituído ou
atualizado, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados;
Possuir todas as facilidades de gerenciamento e segurança que permitam o fornecimento
adequado de todos os serviços especificados, destacando:
Gerenciamento SNMP compatível com as versões v2c e v3;
Protocolo SNMP habilitado, com acesso de leitura por parte do TRE;
Permissão para a configuração de “traps” por parte da licitante contratada, a pedido do
TRE, para monitoração de eventos específicos. Caso necessária, esta configuração será
solicitada com pelo menos 15 dias de antecedência da data real de monitoração;
Suporte a MIB-II e RMON;
Suporte a classificação de tráfego;
Suporte a tunelamento VPN com IPSec com no mínimo os algoritmos de 168-bit 3DES,
128-bit AES e 256-bit AES para conexões VPN com IPSEC. Deve possuir hardware dedicado
para aceleração de criptografia (devem ser suportados pelo menos os algoritmos 3DES e
AES em hardware);
Permitir acesso à leitura de configuração pelo TRE/AL, através de “usuário” e “senha”
específicos;
As senhas fornecidas para o TRE/AL não devem possibilitar o acesso a qualquer
informação confidencial sobre o backbone da licitante contratada, e não devem
possibilitar qualquer ação ou leitura que prejudique a segurança do Backbone Secundário;
Ser mantido com a hora ajustada com o ON (Observatório Nacional), e sincronizados
através do protocolo NTP (Network Time Protocol) – RFC 1305 ou protocolo SNTP (Simple
Network Time Protocol) versão 4 – RFC2030;
Interfaces:
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LAN: Mínimo de 01 (uma) interface FastEthernet ou superior, para interconexão com o
ambiente de rede local do respectivo Cartório Eleitoral;
WAN: Mínimo de 01 (uma) interface para conexão com o enlace WAN fornecido (acesso ao
Backbone Secundário).
Operar em 110/220V;
Ter servidor de NTP habilitado, de forma a ser utilizável por equipamentos de endereço IP
interno do TRE/Cartórios Eleitorais, sincronizado com a hora oficial do Brasil, respeitado o
horário regional para momentos como os de horário de verão.

Ao término do contrato os insumos fornecidos em comodato deverão ser entregues à
licitante contratada no estado em que estiverem, ressalvando-se o disposto no item 4.5.1
letra “e”.
Perfis das conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais e Escritórios Remotos
A Tabela a seguir mostra os perfis que devem ser considerados para as conexões
dedicadas:
Tabela 2: Perfis das conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais e Escritórios Remotos
PERFIL Local de instalação

Velocidadeefetiva “Trunking”

1

Todo o estado

2 Mbps

não permitido

2

Todo o estado

4 Mbps

2 x 2 Mbps

3

Somente
Arapiraca

Capital

e

6 Mbps

3 x 2 Mbps

4

Somente
Arapiraca

Capital

e

8 Mbps

4 x 2 Mbps

5

Somente
Arapiraca

Capital

e

não permitido
10 Mbps
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PERFIL Local de instalação

Velocidadeefetiva “Trunking”

6

20 Mbps

não permitido
Somente Capital

(obrigatório uso de fibra óptica ou
rádio digital)

Os perfis de 1 a 3 poderão ser instalados em qualquer Cartório Eleitoral do estado de
Alagoas, enquanto os perfis de 4 e 5 estarão disponíveis apenas para a capital do estado –
Maceió e a cidade de Arapiraca. O perfil 6 somente estará disponível para a capital.
Acordo de Nível de Serviço (Service Level Agreement – SLA) para Conexões Dedicadas nos
Cartórios Eleitorais
SLA (Service Level Agreement) ou NMS (Nível Mínimo de Serviço) estabelecido de 99,1%
de disponibilidade mensal mínima por acesso, a ser medida mensalmente. Todos os
produtos e serviços fornecidos para implementação das conexões dedicadas devem ter
qualidade e disponibilidade que não comprometam este índice.
Serviço de implantação/instalação do Backbone Secundário
Passagem de cabeamento interno para o Enlace Concentrador
Os seguintes serviços são necessários na passagem de cabeamento interno para o
“Concentrador”:
Providenciar a passagem dos cabos do Concentrador até o ambiente computacional
central (Sala de Servidores), utilizando para isto a infraestrutura de calhas, eletrocalhas e
dutos disponíveis;
Deverá ser realizada a vistoria obrigatória do local de instalação do circuito Concentrador;
Fornecer todos os cabos e conectores necessários para ligar o cabeamento do ambiente
externo até o ambiente computacional (definido para chegada do enlace);
Conectar os equipamentos fornecidos pela licitante contratada à rede de energia elétrica
disponibilizada. As tomadas são fornecidas pelo TRE/AL;
Planejar o horário de trabalho de instalação do Concentrador conjuntamente com a equipe
técnica do TRE/AL, de maneira a interferir o mínimo possível nos trabalhos normais;
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Guardar as ferramentas e equipamentos auxiliares de instalação de responsabilidade da
licitante contratada nas interrupções de serviço;
Recompor obras civis e pintura eventualmente afetadas quando da passagem dos cabos,
mantendo o padrão local, excetuando-se os casos em que estas ocorrências sejam
consequência de adaptações necessárias para passagem dos cabos, adaptações estas
decididas em comum acordo entre licitante contratada e contratante.

Comissionamento, integração e testes de aceitação do “Concentrador” e “conexões
dedicadas” do Backbone Secundário
Os seguintes serviços relacionados com o comissionamento, integração e testes para
aceitação do Concentrador e conexões dedicadas do Backbone Secundário são solicitados:
Realizar o comissionamento (ativação junto à plataforma de comunicação da licitante
contratada) de cada conexão, integrando cada uma ao Backbone Secundário;
Realizar testes de funcionamento do Concentrador e das conexões dedicadas do
Backbone Secundário, de acordo com o Plano de Testes de Aceitação fornecido pela
licitante contratada;
Garantir o funcionamento integrado de todos os produtos e serviços fornecidos (Cartórios
Eleitorais e TRE);
Realizar os Testes de Aceitação de acordo com o Plano de Testes de Aceitação, sempre
acompanhados pelos responsáveis técnicos do TRE/AL, e emitir os relatórios de testes em
duas vias, devidamente assinados pelos executores e pelo responsável em cada local (TRE
ou Cartório Eleitoral).
Uma cópia deve ser entregue para o responsável pelo Backbone Secundário no TRE, e
outra cópia deve ficar com a licitante contratada.
Alteração de PERFIL do concentrador e conexões dedicadas
Os seguintes serviços relacionados com alteração de PERFIL (alteração de velocidade) do
Concentrador e conexões dedicadas são solicitados:
Realizar alteração de PERFIL do Concentrador e conexão dedicada em atendimento a
solicitação efetivada pela Justiça Eleitoral;
Entende-se por “alteração de PERFIL” a mudança de velocidade do respectivo enlace, sem
alteração de endereço ou local de instalação;
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Efetuar as alterações necessárias para que a Concentrador e conexões dedicadas operem
no novo PERFIL solicitado;
Realizar testes de funcionamento de cada conexão após a alteração de PERFIL de acordo
com o Plano de Testes de Aceitação fornecido pela licitante contratada;
Realizar os Testes de Aceitação após a alteração do PERFIL, de acordo com o Plano de
Testes de Aceitação, sempre acompanhados pelos responsáveis técnicos do TRE/AL, e
emitir os relatórios de testes em duas vias, devidamente assinados pelos executores e
pelo responsável em cada local (TRE ou Cartório Eleitoral).
Uma cópia deve ser entregue para o responsável pelo Backbone Secundário no TRE/AL, e
outra cópia deve ficar com a licitante contratada.
Prazos
Prazo para implantação do Backbone Secundário
A implantação do Backbone Secundário é composta por uma série de atividades, a saber:
Entrega de documentos solicitados (Declaração sobre backbone da licitante contratada,
Plano de Gerenciamento do Contrato, plano Detalhado de Implantação do Backbone
Secundário, Planos de Testes de Aceitação);
Instalação do Concentrador, conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais e infraestrutura
para suportar as conexões;
Instalação do SGRS;
Testes de aceitação das conexões fornecidas e do SGRS;
Aceitação Global do Backbone Secundário;
Realização do Período de Funcionamento Experimental – PFE;
Aceitação Final de todo o Backbone Secundário.
O Cronograma de Eventos descrito neste Termo de Referência indica todos os prazos para
estas atividades, e relaciona a execução de cada etapa aos pagamentos.
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Prazos para serviços de instalação/alteração de velocidade de enlaces no decorrer do
contrato
Os seguintes prazos devem ser observados nos serviços de alteração de perfil de
conexões e instalação de novas conexões:
Prazo para Alteração de Perfil ou de endereço de Conexões:
Concentrador:
Data

Evento

DiaX

Solicitação formal de alteração de perfil/endereço do
Concentrador encaminhada pela Justiça Eleitoral para a
licitante contratada

X +30dias

Alteração do perfil/endereço efetivada (incluindo testes de
aceitação)

Obs.: no caso de mudança de endereço a conexão anterior deve ser desativada, tal logo o
novo endereço passe a estar operacional, não cabendo cobrança em duplicidade e sendo
de inteira responsabilidade da contratada proceder a desativação no endereço anterior.
Conexões Dedicadas:
Data

Evento

DiaY

Solicitação formal de alteração de perfil/endereço da conexão
dedicada encaminhada pela Justiça Eleitoral para a licitante
contratada

Y +30dias

Alteração do perfil/endereço efetivada (incluindo testes de
aceitação)

Obs.: no caso de mudança de endereço a conexão anterior deve ser desativada, tal logo o
novo endereço passe a estar operacional, não cabendo cobrança em duplicidade e sendo
de inteira responsabilidade da contratada proceder a desativação no endereço anterior.
Prazo para Instalação de Conexões:
Concentrador:
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Data

Evento

Dia Z

Solicitação
formal
encaminhada pela
contratada

Z + 30dias

Conclusão da instalação do
(incluindo testes de aceitação)

de
instalação
Justiça Eleitoral

de
Concentrador
para a licitante

Concentrador

efetivada

Conexões Dedicadas:
Data

Evento

DiaW

Solicitação
Formal
de
instalação
de conexão dedicada encaminhada pela Justiça Eleitoral para
a Licitante contratada

W +10dias

Informação da Licitante contratada sobre a viabilidade da
instalação, ou necessidade de “projeto especial”

Conclusão da instalação da conexão dedicada efetivada para
W +30dias os casos em que houve viabilidade técnica para execução do
serviço (incluindo testes de aceitação)
Conclusão da instalação da conexão dedicada efetivada para
W +60dias os casos em que houve necessidade de “projeto especial”
para execução do serviço (incluindo testes de aceitação)

Prazo de desinstalação de Conexões:
Concentrador:
Data

Evento

Dia K

Solicitação formal de desinstalação de Concentrador
encaminhada pela Justiça Eleitoral para a licitante contratada

K +05dias Desinstalação do Concentrador efetivada

Conexões Dedicadas:
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Data

Evento

Dia U

Solicitação formal de desinstalação de conexão dedicada
encaminhada pela Justiça Eleitoral para a licitante
contratada

U+ 02 dias Desinstalação da conexão dedicada efetivada

Serviço de Gerência de Rede e Serviços – SGRS para o Backbone Secundário
O Serviço de Gerência de Rede e Serviços – SGRS deve contemplar a gerência de rede e
serviços do Backbone Secundário. O SGRS deve atender, no mínimo, aos seguintes
requisitos:
Oferecer serviço de gerência de rede e serviços que contemplem as áreas funcionais:
Gerência de falhas;
Gerência de desempenho, com monitoração de desempenho, gerência de tráfego e
administração de tráfego;
Gerência de configuração, restrito ao ambiente fornecido pela licitante contratada;
Gerência de segurança, restrita ao ambiente fornecido pela licitante contratada;
Gerência de nível de serviço;
Permitir a visualização de informações “on-line” (em tempo real e de forma gráfica) da
rede (Backbone Secundário), possibilitando o acompanhamento e monitoração do estado
global do Backbone Secundário;
A licitante contratada será responsável por fornecer, dimensionar, instalar, configurar e
manter todos os equipamentos, sistemas e ferramentas necessárias para o provimento do
SGRS “on-line”;
A licitante contratada será responsável pela manutenção preventiva e corretiva, a
execução de testes, a atualização e o suporte técnico da infraestrutura de gerenciamento,
sem que isso implique acréscimos nos preços contratados;
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O TRE-AL será responsável pelos equipamentos e conexões à Internet que possibilitem
acesso ao SGRS fornecido;
Prover recursos para abertura, acompanhamento e encerramento de chamados técnicos;
Geração e emissão de relatórios gerenciais, programados para serem gerados
automaticamente ou sob demanda pelo contratante, que permitam o acompanhamento
da qualidade dos serviços, dos níveis de serviço contratados (SLA) e a validação das
faturas;
Abranger todos os Roteadores CPE (Prédio Sede do TRE/AL e Cartórios Eleitorais) e enlaces
fornecidos, independentemente da tecnologia adotada nestes itens;
Atuar de forma pró-ativa, antecipando-se aos problemas na rede e garantindo a qualidade
do serviço estabelecida no Acordo de Nível de Serviço (SLA), realizando abertura,
acompanhamento e fechamento de chamados técnicos (Trouble Tickets) relacionados com
indisponibilidade e desempenho nos serviços de rede, gerenciamento de rede e
segurança, operando em regime 24x7, todos os dias do ano;
Garantir que os dados do serviço de gerência de rede e serviços trafegarão pela classe de
dados prioritários;
Ser de propriedade e de responsabilidade da licitante contratada, podendo ser constituído
de um ou mais softwares, integrados ou não;
Ser escalável permitindo futuras ampliações nos elementos de rede a serem gerenciados;
Permitir a definição de perfis de usuários e a atribuição de regras de gerenciamento a
estes perfis e o uso de senhas para controle do acesso às informações;
As senhas fornecidas para a Justiça Eleitoral não devem possibilitar o acesso a qualquer
informação confidencial sobre o backbone da licitante contratada, e não devem
possibilitar qualquer ação ou leitura que prejudique a segurança do Backbone Secundário;
Permitir o acesso simultâneo de pelo menos 10 usuários do TRE/AL às suas
funcionalidades;
Prover a visualização das informações de gerenciamento através de um Portal de
Gerência acessado por meio de interface WEB;
O Portal de Gerência deverá ser acessado pelo TRE/AL por meio da Internet pública e
protocolo HTTPS com certificação digital (padrão X.509);
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O TRE/AL deve ter acesso somente às informações relativas às suas conexões;
O Portal de Gerência deve possuir uma interface única para acesso às suas
funcionalidades independentemente dos equipamentos ou tecnologias empregadas para a
prestação dos serviços;
Disponibilizar a funcionalidade para consulta da configuração do Roteador CPE do
Concentrador e dos Cartórios Eleitorais e emitir notificações quando houver modificações
de configuração dos roteadores;
Fornecer, através do Portal de Gerência, a visualização de informações on-line (em tempo
real e de forma gráfica) sobre o Backbone Secundário, apresentando no mínimo o
seguinte:
Topologia do Backbone Secundário, incluindo os Roteadores CPE e seus enlaces, com
visualização do estado operacional de todos os elementos da rede (enlaces e
equipamentos). O estado operacional dos elementos de rede deve ser atualizado
automaticamente, sempre que ocorrer qualquer alteração nestes elementos;
Alarmes e eventos ocorridos no Backbone Secundário, com informações de data e hora de
ocorrência e identificação dos recursos gerenciados;
Consumo de banda nos enlaces (entrada e saída) com valores instantâneos, médios e de
pico dos últimos 30 (trinta) dias, separados por semana e diferenciação de dias úteis e
horários comercial;
Ocupação de memória e CPU dos Roteadores CPE;
Estratificação de volume tráfego (entrada e saída) por classe de serviço para a
Concentrador ou conexão dedicada;
Retardo dos enlaces com valores instantâneos, médios e de pico dos últimos 30 (trinta)
dias;
Visualização da quantidade de chamados registrados, em aberto, fechados e encerrados,
dentro e fora do prazo contratual, por tipo de problema, permitindo acesso ao
detalhamento dos chamados;
Inventário dos equipamentos e enlaces da rede contando, com no mínimo as seguintes
informações:
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Enlace: código de identificação junto a operadora contratada, tecnologia e nível de
serviço;
Roteador CPE: fabricante e modelo, configuração lógica e configuração física (placas,
interfaces, memória, slots, dentre outros);
Endereçamento lógico: endereços IPs e máscaras de rede;
Prover o armazenamento de todos os dados coletados nos elementos gerenciados e
informações geradas para confecção dos relatórios durante um período de 12 (doze)
meses, relativos ao Serviço de Gerência de Rede e Serviços (SGRS), devendo ao final de
cada período de 12 (doze) meses disponibilizá-los ao Contratante, conjuntamente com o
modelo de dados, em meio de armazenagem a ser definido pelo Contratante;
A indisponibilidade dos dados de gerência (coleta não realizada, dados não acessíveis)
será contabilizada como indisponibilidade do SGRS, no período em que os dados não
forem coletados ou ficarem inacessíveis, caso isto implique em perda de dados de
gerenciamento;
Os dados e informações armazenados, conjuntamente com o modelo de dados, poderão
ser solicitados pelo Contratante, a qualquer tempo, devendo a licitante contratada colocálos à disposição no prazo máximo de 4 (quatro) dias úteis, em meio a ser definido pelo
Contratante e/ou na base de dados da solução de gerência (carga dos dados extraídos e
removidos);
O intervalo para coleta de dados no SGRS deve ser de no mínimo 5 (cinco) minutos, ou
valores maiores a critério do Contratante;
Registrar em seu LOG de históricos todos os acessos realizados, com autenticação de
usuário, data/hora, devendo permitir a recuperação do registro de histórico;
Realizar registro de todas as ocorrências de alarmes/eventos em LOG de históricos e/ou
base de dados contendo informações de data/hora de ocorrência, identificando os
recursos gerenciados;
Assegurar a continuidade da coleta dos dados de gerenciamento em casos de perda de
comunicação entre o SGRS e os elementos gerenciados, de maneira a garantir que não
exista perda de informação no gerenciamento de recursos.
Serviço de operação do Backbone Secundário
Período de Funcionamento Experimental – PFE
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O PFE – Período de Funcionamento Experimental é o período de 30 (trinta) dias em
funcionamento ininterrupto após a Aceitação Global.
Durante o PFE o Service Level Agreement – SLA é válido para os enlaces contratados.
A descontinuidade do PFE ocorrerá nas seguintes situações:
Caso ocorra interrupção dos serviços de comunicação do Concentrador, por um período de
tempo que extrapole o permitido no respectivo SLA contratado;
Caso ocorra interrupção dos serviços de comunicação de mais de 5% das conexões
dedicadas contratadas, por um período de tempo que extrapole o permitido no respectivo
SLA contratado
A consequência da descontinuidade do PFE será o reinício do período de 30 (trinta) dias do
PFE, contados a partir da recuperação de todas as anormalidades registradas e volta do
funcionamento normal de todos os serviços.
O reinício do PFE devido à recuperação de problemas registrados durante este período
será permitido até 03 (três) vezes, ou seja, o PFE poderá ser interrompido até 03 (três)
vezes. Ultrapassado este limite serão aplicadas as penalidades previstas neste Termo de
Referência e no Contrato.
Os intervalos para reinício do PFE (em caso de interrupção do período em andamento)
devem ser de no máximo 03 (três) dias, ou seja, a licitante contratada tem até 03 (três)
dias para solucionar os problemas para que seja reiniciado o PFE, e as seguintes regras
devem ser observadas:
Na 1ª interrupção do PFE (interrupção do PFE inicial):
Será considerada em uso a 1ª chance de reinício do PFE;
A partir do 4º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, passará a ser considerada em uso
a 2ª chance de reinício do PFE (restando então apenas a 3ª chance de reinício);
A partir do 7º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, passará a ser considerada em uso
a 3ª chance de reinício, não restando nenhuma chance de reinício do PFE;
A partir do 10º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, deverão ser aplicadas as
penalidades previstas pelo não cumprimento do PFE;
Na 2ª interrupção do PFE:
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Será considerada em uso a 2ª chance de reinício do PFE ou, será considerada em uso a 3ª
chance de reinício do PFE, caso a 2ª chance já tenha sido utilizada. Caso não esteja
disponível chance alguma serão aplicadas as penalidades previstas pelo não cumprimento
do PFE;
A partir do 4º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, será considerada em uso a 3ª
chance de reinício do PFE (caso esta chance ainda esteja disponível). Caso esta chance
não esteja disponível serão aplicadas as penalidades previstas pelo não cumprimento do
PFE;
A partir do 7º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, deverão ser aplicadas as
penalidades previstas pelo não cumprimento do PFE;
Na 3ª interrupção do PFE:
Será considerada em uso a 3ª chance de reinício do PFE, caso esta chance ainda esteja
disponível. Caso esta chance não esteja disponível serão aplicadas as penalidades
previstas pelo não cumprimento do PFE;
A partir do 4º dia serão aplicadas as penalidades previstas pelo não cumprimento do PFE.
Operação do Backbone Secundário durante o PFE – Período de Funcionamento
Experimental
Durante a vigência do PFE – Período de Funcionamento Experimental, que é o período de
30 (trinta) dias em funcionamento ininterrupto após a Aceitação Global, os seguintes
requisitos relacionados com o Serviço de Operação do Backbone Secundário são
solicitados:
Estabelecer, em conjunto com a equipe técnica do TRE-AL, um Plano de Operação,
Gerenciamento e Suporte do Backbone Secundário, observando as necessidades da
Justiça Eleitoral e as diretrizes de operação de redes da licitante contratada;
Permitir a presença de técnicos da Justiça Eleitoral no ambiente de gerenciamento da
licitante contratada, desde que agendada com antecedência mínima de 15 dias.
Operação do Backbone Secundário após o PFE – Período de Funcionamento Experimental
Após o PFE – Período de Funcionamento Experimental, os seguintes requisitos
relacionados com o Serviço de Operação do Backbone Secundário são solicitados:
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Disponibilizar, obrigatoriamente, 01 (um) técnico na sede do TRE/AL, no período de 03
(três) dias antes de uma eleição, referendo ou plebiscito até 01 (um) dia após esta eleição
(válido para qualquer eleição, referendo ou plebiscito, em qualquer turno), das 08:00hs às
18:30hs, com intervalo de almoço de 1:30hs;
Manter plantão especial no ambiente da licitante contratada, para suporte do Backbone
Secundário durante 24 horas/dia, 7 dias/semana, durante o período de 03 (três) dias antes
de uma eleição até 01 (um) dia após esta eleição (válido para qualquer eleição, em
qualquer turno). O atendimento feito a partir deste ambiente deve ser via telefone
“0800”;
Atender todas as determinações do Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte do
Backbone Secundário, definido durante o PFE;
Realizar trabalhos de configuração/reconfiguração dos equipamentos fornecidos pela
licitante contratada, de forma a atender ao Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte
do Backbone Secundário.
Deverá ser providenciada a substituição do(s) técnico(s) de suporte presentes em cada
TRE, conforme definido no subitem “a)”, se entendido que o profissional: não se adapta à
execução do serviço; ou não possua domínio dos equipamentos e softwares ofertados; ou
possua problemas de qualquer ordem que o impossibilite de executar suas atividades nos
horários estabelecidos.
Serviço de Manutenção do Backbone Secundário
Condições gerais para prestação do serviço de manutenção
As seguintes condições devem ser observadas na prestação do serviço de manutenção
dos enlaces, equipamentos e softwares fornecidos para o Backbone Secundário:
Os serviços de manutenção devem atender a todos os requisitos especificados no item
“Requisitos do serviço de manutenção” deste Termo de Referência;
Todos os serviços de manutenção dos enlaces fornecidos (Concentrador, conexões
dedicadas) devem ser efetuados desde o início até o final do contrato. São de inteira
responsabilidade da licitante contratada, e devem estar totalmente cobertos pelo
pagamento mensal relativo ao fornecimento de cada um destes enlaces, sem que isso
implique acréscimos nos preços contratados;
O serviço de manutenção dos enlaces fornecidos (Concentrador, conexões dedicadas)
deve garantir o funcionamento correto dos enlaces, e deve garantir a manutenção
adequada dos equipamentos empregados nestes enlaces e que são fornecidos pela
licitante contratada;
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Os serviços de manutenção devem cobrir todas as despesas relacionadas com a troca ou
reposição de peças, manutenção de softwares e reparos de instalações, incluindo as
despesas de deslocamento de técnicos, diárias, hospedagem e demais gastos
relacionados com a equipe técnica de manutenção;
Caberá a Justiça Eleitoral arcar com a responsabilidade por danos em insumos fornecidos
pela licitante contratada em virtude de vandalismo, ou acidentes causados por pessoas
que não sejam vinculadas à licitante contratada, devidamente comprovados mediante
documento específico.
Requisitos do serviço de manutenção
O serviço de manutenção deve ser prestado pela licitante contratada, que deve atender
obrigatoriamente as seguintes condições:
Efetuar manutenção preventiva em todos os enlaces e equipamentos, de forma a
identificar possíveis pontos de falha e garantir o perfeito funcionamento de todos estes
enlaces e equipamentos;
Efetuar manutenção corretiva assim que for detectado algum mau funcionamento de
enlaces e equipamentos, ou problemas em instalações feitas, de forma que voltem a
funcionar perfeitamente.
O serviço de manutenção corretiva deve incluir o reparo e a substituição de peças
defeituosas em equipamentos, e reparos nas instalações que apresentarem problemas;
Realizar o serviço de manutenção no local de instalação do equipamento sempre que
possível. Caso seja necessário remover o equipamento, a licitante contratada deve
providenciar a substituição do equipamento por outro idêntico em perfeito funcionamento,
para então retirar o equipamento com defeito e encaminhá-lo para a manutenção;
Permitir efetuar a “Abertura de Chamado de Manutenção” junto a “Central de
Atendimento” da licitante contratada por meio de um telefone “0800” para todo o estado;
A licitante contratada deve ser responsável por todos os técnicos que forem realizar
manutenção dos enlaces em qualquer um dos sites atendidos neste Termo de Referência;
Prazos:
Iniciar os procedimentos de manutenção de qualquer um dos enlaces fornecidos
(Concentrador, conexões dedicadas) em até 04 (quatro) horas após a notificação do
problema, feito por meio de abertura de chamado;
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Durante o procedimento de manutenção do Concentrador e/ou de uma conexão dedicada
será computado o PNF – Período de Não Funcionamento do Enlace;
O PNF será computado em minutos a partir da “abertura do chamado de manutenção”
feito pelo “0800” da licitante contratada;
O término do PNF será computado a partir do aceite da manutenção (fechamento do
chamado) feito por um técnico do local responsável pela abertura do chamado, sendo
necessária a identificação do técnico responsável pelo fechamento do chamado;
O somatório de PNF em minutos (“períodos de não funcionamento do enlace”) durante um
mês, que exceder o tempo de parada permitido neste mesmo período de acordo com o
SLA contratado, será tomado com base de desconto da parcela mensal de pagamento (do
Concentrador ou conexão dedicada que teve seu serviço interrompido) no mês
subseqüente (as regras aplicadas para este desconto estão contidas no item “Forma de
Pagamento” neste Termo de Referência). A consolidação dos “períodos de não
funcionamento do enlace” será feita pelo contratante com base nas informações obtidas
no SGRS e registros próprios de ocorrências;
Períodos normais de operação da rede: realizar e concluir a manutenção dos enlaces,
equipamentos e instalações fornecidos em até 24 (vinte e quatro) horas após a “abertura
do chamado de manutenção”, que deve ser feita via “0800” da licitante contratada;
Períodos de operação próximos a eleições: durante o período com inicio 15 (quinze) dias
antes da eleição e término 05 (cinco) dias após a eleição (válido para qualquer eleição, em
qualquer turno, que ocorra até o final do contrato), realizar e concluir a manutenção dos
enlaces, equipamentos e instalações do TRE/AL em até 08 (oito) horas após a “abertura
do chamado de manutenção”, que deve ser feita via “0800” da licitante contratada;
CONFIGURAÇÃO INICIAL ESTIMADA PARA O BACKBONE SECUNDÁRIO
A configuração inicial estimada do Backbone Secundário indica a configuração a ser
considerada para o início do contrato, objeto descrito neste Termo de Referência.
A configuração inicial estimada do Backbone Secundário está detalhada nas planilhas de
preços a serem preenchidas, constantes do item 6.2.2.2.2.1 - “Planilhas de Preço para
obtenção do VT_AL” deste Termo de Referência.
A configuração estimada detalhada nas planilhas de preços a serem preenchidas indica a
configuração estimada para os 12 (doze) meses iniciais de contrato do objeto descrito
neste Termo de Referência.
DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA PELA LICITANTE CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NO
PREGÃO
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A documentação a ser apresentada deve ser dividida em:
Documentação #1: Documentos de Habilitação;
Documentação #2: Proposta (Especificações Técnicas e Preços).
Documentação #1: Documentos de Habilitação
A seguinte documentação deve ser fornecida com os demais documentos exigidos para a
participação no certame licitatório:
Declaração de pessoa jurídica de direito público ou privado do país ou do exterior,
atendidas pela licitante, mencionando o bom funcionamento de sua WAN com transmissão
de dados com conexões dedicadas, e SGRS, utilizando técnicas e meios de transmissão
semelhantes às especificações deste Termo de Referência, com composição de pelo
menos 50 (cinquenta) conexões dedicadas entre “Escritórios Remotos” e seu respectivo
“Escritório Sede”.
As WANs consideradas nas declarações fornecidas devem ter sido implementadas nas
Regiões onde a licitante tenha Outorga da ANATEL correspondente ao ITEM 01 deste
Termo de Referência.
A declaração deve conter pelo menos as seguintes informações:
Nome da empresa ou instituição;
Nome e cargo de quem assinou;
Telefone para contato;
Descrição breve da rede;
Bom funcionamento da rede;
Data que entrou em funcionamento.
A licitante deve comprovar capacidade para execução dos serviços que abrangem as
atividades de suporte técnico, apresentando os seguintes documentos:
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No caso de licitantes concorrendo individualmente:
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro do estado de Alagoas, ou
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
em nível nacional ou regional, que contemple o estado de Alagoas.
No caso de licitantes concorrendo na forma de consórcio:
A empresa LÍDER do consórcio deve apresentar:
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro do estado de Alagoas, ou
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
em nível nacional ou regional, que contemple o estado de Alagoas.
As demais empresas integrantes do consórcio devem apresentar:
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro do estado de Alagoas, ou
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
em nível nacional ou regional, que contemple o estado de Alagoas.
Relação dos estabelecimentos (matriz e/ou filiais e/ou pontos de assistência) que a
licitante possui, cada qual apto a prestar os serviços de suporte aos enlaces de dados
solicitados neste Termo de Referência, devendo compreender, no mínimo, um escritório
no estado Alagoas;
Na relação dos estabelecimentos devem ser discriminados o nome, CNPJ, endereço,
telefone e responsável técnico.
Documentação #2: Proposta (Especificações Técnicas e Preços)
A Documentação #2 deverá conter obrigatoriamente o seguinte:
Especificações Técnicas, com:
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Descrição dos aspectos técnicos dos produtos e serviços oferecidos;
Planilhas Técnicas, com informações sobre as linhas de comunicação.
Preços, conforme solicitado neste anexo.
Obs.: a Documentação #2, apresentada com Especificações Técnicas que não atendam os
requisitos mínimos especificados neste Termo de Referência, implicará na desclassificação
da licitante.
Especificações Técnicas
As Especificações Técnicas devem ter descrição de todos os itens relacionados com o
atendimento aos requisitos deste Termo de Referência, mencionando detalhes técnicos.
Devem ser fornecidas obrigatoriamente as seguintes informações:
Informações precisas sobre cada um dos enlaces ofertados (nuvem WAN que compõe o
Backbone Secundário, Concentrador, conexões dedicadas), comprovando o atendimento a
todos os requisitos estabelecidos neste Termo de Referência;
Marca e modelo dos Roteadores CPE a serem fornecidos (TRE e Cartórios Eleitorais);
Declaração expressa dirigida ao TRE/AL, especificando que a licitante está obrigada a
atender a um determinado SLA (mínimo de 99,44% para a Concentrador e mínimo de
99,1% para as conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais).
No caso de consórcio, declaração expressa dirigida ao TRE/AL, especificando que cada
uma das empresas participantes do consórcio estão obrigadas a atender ao mesmo SLA
(mínimo de 99,44% para o Concentrador e mínimo de 99,1% para as conexões dedicadas
nos Cartórios Eleitorais).
Preços
A proposta deve conter os preços dos serviços e produtos solicitados neste Termo de
Referência, considerando o seguinte:
Os preços devem ser apresentados obrigatoriamente conforme as planilhas constantes do
item 6.2.2, sob pena de desclassificação da proposta. As planilhas indicam onde devem
ser preenchidos os preços solicitados;
Toda a avaliação a ser feita com relação a preços será efetuada considerando os preços
com impostos e todos os demais encargos que façam parte do serviço cotado.
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Descrição dos preços solicitados
Os seguintes preços são solicitados nas planilhas, sendo que em cada planilha é indicada
a necessidade do preenchimento do preço com todos os impostos:
INSTALAÇÃO:
Vinst_con_TRE: valor do serviço de instalação do Concentrador.
Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários;
Vinst_con_ded: valor do serviço de instalação de cada conexão dedicada de qualquer
PERFIL.
Este valor deve ser igual para todas as conexões dedicadas de qualquer PERFIL fornecidas
em Alagoas.
Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários para a instalação de
cada conexão dedicada;
Vtot_inst_AL: valor total dos serviços de instalação em Alagoas.
Vtot_inst_AL = (Vinst_con_TRE) +
(nº de conexões dedicadas x Vinst_con_ded)
OBS.: não há nenhum custo associado à instalação de conexões comutadas.
ALTERAÇÃO DE PERFIL DE CONEXÕES:
Valt_PERFIL_con_TRE: valor do serviço de alteração de PERFIL da Concentrador.
Este valor deve ser igual para todas as conexões TRE fornecidas em Alagoas.
Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários para a alteração de
PERFIL de cada Concentrador;
Valt_PERFIL_con_ded: valor do serviço de alteração de PERFIL de uma conexão dedicada.
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Este valor deve ser igual para todas as conexões dedicadas fornecidas em Alagoas.
Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários para a alteração de
PERFIL de cada conexão dedicada;
FORNECIMENTO DAS LINHAS:
Vmen_con_TRE_AL_perfil_X: valor mensal relativo ao serviço de fornecimento do
Concentrador Perfil X (1 a 6) em Alagoas;
Este valor deve ser igual para todas as conexões TRE Perfil X fornecidas em Alagoas;
Este valor deve cobrir o custo para manter a Concentrador Perfil X operacional, atendendo
a todas as características solicitadas;
Vmen_con_ded_AL_perfil_X: valor mensal relativo ao serviço de fornecimento de cada
conexão dedicada Perfil X (1 a 6);
Este valor deve ser igual para todas as conexões dedicadas fornecidas em Alagoas);
Este valor deve cobrir o custo para manter a conexão dedicada operacional, atendendo a
todas as características solicitadas;
Planilhas de Preços a serem apresentadas
Os itens seguintes apresentam as planilhas a serem preenchidas pelas licitantes
obrigatoriamente em atendimento ao ITEM 1.
Planilhas de Preço para obtenção do VT_AL
A planilha de preço a seguir deve ser preenchida para obter o Valor Total dos Serviços no
Backbone Secundário para Alagoas.
As informações a seguir são prestadas no sentido de auxiliar o preenchimento das
Planilhas para obtenção do VT_AL:
A coluna “Serviço” cita o serviço que está sendo discriminado. Cada serviço tem seu
respectivo valor já discriminado em planilhas anteriores.
Por exemplo: o valor Vinst_con_TRE corresponde ao serviço inst_con_TRE da planilha;
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A coluna “Quantidade” informa a quantidade estimada do respectivo serviço que será
realizada durante o contrato;
A coluna “Total (R$)” deve ser preenchida com o valor total a ser pago durante o contrato
pelo respectivo serviço;
Por exemplo: Total (R$) para instalação de concentradores é dado por
Total (R$) = Quantidade x Vinst_con_TRE

O valor VTtot_inst_AL é obtido a partir do somatório de todos os valores pagos por
instalações durante o contrato:
VTtot_inst_AL = (quantidade x Vinst_con_TRE)
+ (quantidade x Vinst_con_ded)
O valor VTalt_PERFIL_AL é obtido a partir do somatório de todos os valores pagos por
alterações de velocidade durante o contrato. A quantidade de alterações é estimada.
VTalt_PERFIL_AL = (quantidade x Valt_PERFIL_con_TRE)
+ (quantidade x Valt_PERFIL_con_ded)
O Vtot_men_con_AL é obtido a partir do somatório do valor de todas as conexões
fornecidas;
O valor VTtot_men_con_AL é obtido a partir de:
VTtot_men_con_AL = 12 X Vtot_men_con_AL na config inicial

O valor total dos serviços do Backbone Secundário:
VT_AL = VTtot_inst_AL
+ VTalt_PERFIL_AL
+ VTtot_men_con_AL
6.2.2.2.2.1. Planilha de Preço para obtenção da estimativa de contratação
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A seguir está apresentada a planilha a ser preenchida para obtenção do VT_AL, ou seja, a
estimativa de contratação ao final da migração de todo o backbone secundário. Ressaltase que o quantitativo de serviços contratados poderá ser ampliada ou diminuída, a critério
do TRE/AL.
Para efeito de estimativa inicial, o "Anexo I-B" lista os endereços iniciais de implantação e
seus respectivos perfis.
Todos os endereços listados no "Anexo I-B" deverão, obrigatoriamente, terem viabilidade
técnica para a instalação.
O Valor Global da Proposta ou VGP será igual ao VT_AL.
PLANILHA VT_AL:
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
Serviço

Quantidade

inst_con_TRE

1

Valt_PERFIL_con_TRE

1

inst_con_ded

43

Valt_PERFIL_con_ded

10

Total (R$)

VTtot_inst_AL =

QUANTIDADE

Valor mensal

estimada

(R$)

(12 meses)
con_TRE_AL_PERFIL 1

0

con_TRE_AL_PERFIL 2

0

con_TRE_AL_PERFIL 3

0

con_TRE_AL_PERFIL 4

1
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con_TRE_AL_PERFIL 5

0

con_TRE_AL_PERFIL 6

0

con_ded_AL_perfil_1

6

con_ded_AL_perfil_2

35

con_ded_AL_perfil_3

0

con_ded_AL_perfil_4

1

con_ded_AL_perfil_5

0

con_ded_AL_perfil_6

1

VTtot_men_con_AL =
VT_AL (VTtot_inst_AL+ VTtot_men_con_AL) =

DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA PELA LICITANTE CONTRATADA
A licitante contratada deverá entregar a documentação abaixo referente aos produtos
fornecidos, de acordo com o cronograma da Tabela 3 contida no item “Cronograma de
Eventos” deste Termo de Referência:
Plano de Gerenciamento do Contrato;
Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário;
Plano de Testes de Aceitação;
Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte do Backbone Secundário.
Deve ser entregue ao Contratante 1 (uma) cópia completa de cada um dos documentos.
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Plano de Gerenciamento do Contrato
Documento fornecendo as informações relevantes para o acompanhamento do processo
de instalação, integração e testes dos produtos contratados, acompanhamento da
execução dos serviços contratados, equipe técnica alocada no processo, cronograma
detalhado das atividades, descrição dos relatórios/documentos a serem entregues pela
licitante contratada e outras informações de interesse para o gerenciamento e
acompanhamento do contrato.
A licitante contratada submeterá ao Contratante, para revisão e aprovação, o Plano de
Gerenciamento do Contrato contendo também a descrição de todas as atividades
gerenciais relativas ao trabalho contratado, para fins de acompanhamento e controle pelo
Contratante.
Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário
Documento descrevendo o Backbone Secundário a ser implementado, sua arquitetura
detalhada, descrição detalhada de enlaces e equipamentos fornecidos (e demais
características relevantes), em conformidade com a proposta apresentada.
O Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário deve ainda apresentar os
cronogramas de execução das atividades de implantação.
Obs.: caso haja necessidade de substituição de qualquer equipamento ou software
ofertado por ocasião da apresentação do Plano Detalhado de Implantação do Backbone
Secundário, estas modificações devem ser previamente submetidas ao Contratante, que
poderá ou não concordar.
Planos de Testes de Aceitação
A licitante contratada deverá elaborar os seguintes Planos de Testes de Aceitação:
Plano de Testes de Aceitação – Enlaces Backbone Secundário: este plano deverá conter
testes para verificação do atendimento de todos os requisitos descritos neste Termo de
Referência referentes aos enlaces de comunicação do Backbone Secundário (TRE/AL e
Cartórios Eleitorais). O plano deve englobar testes de enlaces e equipamentos do
Backbone Secundário.
Plano de Testes de Aceitação do SGRS: este plano deverá conter testes para verificação
do atendimento de todos os requisitos para o SGRS especificados neste Termo de
Referência.
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Plano de Testes de Aceitação Global do Backbone Secundário: este plano deverá conter
testes para verificação do atendimento de todos os requisitos do Backbone Secundário
especificados neste Termo de Referência, de forma a garantir o funcionamento completo
e integrado de todos os enlaces e equipamentos fornecidos, operando de forma individual
e simultânea.
7.3.2 Os planos de testes de aceitação deverão seguir as seguintes recomendações:
Deve haver pelo menos um teste para verificação do atendimento de cada requisito de
funcionalidade dos serviços especificados neste Termo de Referência;
Para cada teste devem ser descritos os procedimentos, ambientes e equipamentos a
serem utilizados e os resultados esperados.
Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte do Backbone Secundário
Este plano deverá conter os procedimentos acordados entre Contratante e licitante
contratada definindo:
Procedimento de operação e gerenciamento do Backbone Secundário a ser adotado pelo
Contratante;
Procedimentos para suporte em primeiro nível por parte das equipes técnicas da Justiça
Eleitoral (TRE/AL e Cartórios Eleitorais) em caso de necessidade de reconfiguração ou
parada para testes e manutenção preventiva solicitados pela licitante contratada;
Procedimento de operação, gerenciamento e suporte do Backbone Secundário a ser
adotado pela licitante contratada;
Recomendações e instruções sobre acesso ao Serviço de Gerência de Redes e Serviços
fornecido.
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO
Responsabilidade Técnica
A licitante contratada e o Contratante constituirão, cada parte, uma Equipe Técnica (com
um Responsável Técnico) para o acompanhamento dos trabalhos;
A equipe técnica designada pelo Contratante decidirá sobre as questões técnicas
concernentes as especificações, inspeções, revisões e aceitações do trabalho.
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A Contratante nomeará representante responsável pela Gestão do Contrato, bem como
seu substituto legal;
A Contratante nomeará representante responsável pela Fiscalização do Contrato, devendo
este ser servidor da Secretaria de Tecnologia da Informação, bem como seu substituto
legal;
Todas as decisões, instruções ou demandas deverão ser registradas em ata, a serem
assinadas pelos participantes;
A licitante contratada não poderá parar ou suspender o trabalho, no todo ou em parte,
enquanto houver alguma pendência técnica, salvo com ordem expressa em contrário
emitida pelo Contratante. As pendências deverão ser resolvidas com base no contrato a
ser celebrado, que por sua vez se baseia nas especificações deste Termo de Referência;
A equipe técnica do Contratante poderá solicitar reuniões extraordinárias e relatórios
adicionais à licitante contratada a respeito de qualquer parte dos trabalhos. Os relatórios
adicionais deverão ser entregues à equipe técnica do Contratante no prazo de 10 dias por
meio de correio eletrônico ou outro meio idôneo.
Reuniões de acompanhamento
Serão programadas reuniões (em princípio mensais) de acompanhamento entre a licitante
contratada e a equipe técnica do Contratante, em locais a serem programados entre as
partes;
Antes de cada reunião de acompanhamento, a licitante contratada entregará para o
Contratante as informações sobre o progresso das instalações daquele período, com:
identificação do período, metas previstas, metas cumpridas, estado atual, pendências,
alterações e justificativas;
Adicionalmente, a equipe técnica do Contratante poderá solicitar reuniões e informações
adicionais a licitante contratada a respeito de qualquer parte do trabalho que julgue
necessário. As informações adicionais deverão ser prontamente preparadas pela licitante
contratada e enviadas à equipe técnica do Contratante através de fac-símile, e-mail ou
outro meio mais propício.
Inspeções
Quando necessário, a licitante contratada deverá assegurar à equipe técnica do
Contratante o livre acesso as suas instalações, bem como nas de suas sub-contratadas
(caso existam), para o acompanhamento de todos os trabalhos e atividades relativas ao
fornecimento dos produtos contratados.
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ACEITAÇÃO
A aceitação dos serviços contratados será realizada em etapas. A licitante contratada
deverá preparar e fornecer previamente os Planos de Testes de Aceitação, que serão
submetidos ao Contratante para fins de análise e aprovação.
A licitante contratada deverá também fornecer todos os meios e recursos, necessários
para a realização dos processos de aceitação dos serviços contratados.
As etapas de aceitação serão:
Aceitação dos Enlaces;
Aceitação Global;
Aceitação Final.
As aceitações serão formalizadas através de Relatórios de Testes de Aceitação (emitidos
com base nos Planos de Testes de Aceitação) devidamente assinados pelos executores
dos testes. A licitante contratada elaborará um modelo de Relatório de Testes que deverá
ser aprovado pelo Contratante antes de seu uso.
Aceitação dos Enlaces do Backbone Secundário (Concentrador, conexões dedicadas)
Estas aceitações seguirão os Planos de Testes de Aceitação dos Enlaces do Backbone
Secundário, e serão realizadas de acordo com o cronograma elaborado pela licitante
contratada. A execução dos testes será de responsabilidade da licitante contratada com
acompanhamento pelos técnicos do Contratante. A licitante contratada deverá fornecer
equipamentos, documentação e outras facilidades adicionais necessárias para a
realização dos testes.
Aceitação Global
9.2.1. A Aceitação Global seguirá o Plano de Testes de Aceitação Global. A execução dos
testes será de responsabilidade da licitante contratada com acompanhamento pelos
técnicos do Contratante.
9.2.2. Esta aceitação ocorrerá somente após a Aceitação dos Enlaces do Backbone
Secundário.
9.2.3. A licitante contratada deverá fornecer equipamentos, documentação e outras
facilidades adicionais necessárias para a realização dos testes.
Aceitação Final
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9.3.1. Esta aceitação será considerada realizada após o Período de Funcionamento
Experimental – PFE, que é o período de 30 (trinta) dias em funcionamento ininterrupto
após a Aceitação Global, e após a eliminação de todas as pendências.
9.3.2. A condição para Aceitação Final é que todos os serviços fornecidos para o Backbone
Secundário funcionem de forma ininterrupta durante 30 (trinta) dias, conforme determina
o PFE.
9.3.3. As condições para cumprimento do PFE estão descritas no item “Período de
Funcionamento experimental – PFE” deste Termo de Referência.
CRONOGRAMA DE EVENTOS
A licitante contratada deverá cumprir obrigatoriamente os principais eventos e prazos
descritos na Tabela 3, que mostra o cronograma dos principais eventos deste edital.
TABELA 3:
DATA

EVENTO


Assinatura do Contrato entre o
TRE/AL e a licitante vencedora Licitante contratada /
(adjudicatária)
TRE/AL



Entrega do Plano de Gerenciamento
do Contrato
Entrega do Plano Detalhado de
Licitante contratada
Implantação
do
Backbone
Secundário

Dia D

D+8



dias



D + 15
dias





D + 18
dias

RESPONSÁVEL

Aprovação
do
Plano
de
Gerenciamento do Contrato
Aprovação do Plano Detalhado de
TRE/AL
Implantação
do
Backbone
Secundário
Entrega dos Planos de
Aceitação
o Plano de Testes de
Enlaces
do
Secundário
o Plano de Testes de
do SGRS
o Plano de Testes de
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DATA

EVENTO

RESPONSÁVEL

o

D + 20
dias



Aprovação dos Planos de Testes de
Aceitação
TRE/AL



Conclusão de instalação do 1º
Grupo, formado por:
Conexões TREs (todas);
3% das conexões dedicadas no
estado, sendo que estas conexões
devem ser escolhidas em comum Licitante contratada
acordo entre licitante contratada e o
TRE contratante;
SGRS – Sistema de Gerência de Rede
e Serviços.




D + 30
dias


D + 35
dias





D + 45
dias



Licitante contratada /

Conclusão da instalação do 2º
Grupo, formado por:
22% das conexões dedicadas no
estado, sendo que estas conexões
Licitante contratada
devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o
TRE contratante

Conclusão da Aceitação do 2º Grupo

Licitante contratada /
TRE/AL




D + 60
dias

D + 65
dias

Conclusão da Aceitação do 1º Grupo

TRE/AL


D + 50
dias

Global
do
Backbone
Secundário
Modelos de Relatório de Teste



Conclusão da instalação do 3º
Grupo, formado por:
25% das conexões dedicadas no
estado, sendo que estas conexões
Licitante contratada
devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o
TRE contratante

Conclusão da Aceitação do 3º Grupo

Licitante contratada /
TRE/AL
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DATA

EVENTO



D + 90
dias

D + 95
dias





D + 110
dias

D + 130
dias
D
+
135 dias
D + 150
dias

Conclusão da instalação do 4º
Grupo, formado por:
25% das conexões dedicadas no
estado, sendo que estas conexões
Licitante contratada
devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o
TRE contratante

Conclusão da Aceitação do 4º Grupo

Licitante contratada /
TRE/AL



D + 115
dias

RESPONSÁVEL



Conclusão da instalação do 5º
Grupo, formado por:
25% das conexões dedicadas no
estado, sendo que estas conexões
Licitante contratada
devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o
TRE contratante

Conclusão da Aceitação do 5º Grupo

Licitante contratada /
TRE/AL



Conclusão da Aceitação
(início do PFE no estado)

Global Licitante contratada /
TRE/AL



Entrega do Plano de Operação,
Gerenciamento e Suporte
Licitante contratada



Conclusão da Aceitação Final (fim do
PFE no estado)
TRE/AL

Obs.: Antecipação de Eventos
Em caso de antecipação de eventos constantes da Tabela 3, os eventos subsequentes
diretamente relacionados com o evento antecipado poderão ser igualmente antecipados;
O percentual de conexões dedicadas instaladas em cada grupo pode ser alterado desde
que se esteja adiantando estas instalações. Caso se adiante estas instalações os grupos
subsequentes poderão ter um percentual menor.
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FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento dos serviços na fase de implantação do Backbone Secundário será feito em
parcelas, conforme o cronograma da Tabela 4, liberadas de acordo com a execução e
entrega. Deve ser observado que o Contratante requer um prazo máximo de 10 (dez) dias
para atestar e operacionalizar o pagamento após cada comprovação de execução e
entrega de serviços;
O pagamento dos serviços a serem prestados durante o prazo contratual será feito em
parcelas mensais, conforme mostrado na Tabela 5. Deve ser observado que o Contratante
requer um prazo máximo de 10 (dez) dias para atestar e operacionalizar o pagamento
após cada comprovação de execução e entrega de serviços.
Obs.: O serviço de mudança de local de instalação de enlaces (Obrigação Acessória)
somente será efetuado se e quando necessário e efetivamente prestado, mediante
solicitação do TRE/AL.
Pagamento dos serviços na fase de implantação do Backbone Secundário
A Tabela 4 mostra as parcelas de pagamentos conforme o evento condicionante.
TABELA 4:
PARCELA Valor
a)

EVENTO CONDICIONANTE

70% (∑ Vinst_con_TRE) +
70% (∑ Vinst_con_ded do 1º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 1º Grupo

b)

70% (∑ Vinst_con_ded do 2º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 2º Grupo

c)

70% (∑ Vinst_con_ded do 3º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 3º Grupo

d)

70% (∑ Vinst_con_ded do 4º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 4º Grupo

e)

70% (∑ Vinst_con_ded do 5º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 5º Grupo

f)

10% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Global

g)

20% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Final
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Pagamento feito em parcelas mensais dos serviços a serem prestados durante o prazo
contratual
A Tabela 5 mostra as condições para os pagamentos mensais de serviços.
TABELA 5:
Valor

Início / Período / Evento Condicionante

Vmen_con_TRE_AL

início : imediato a partir da Aceitação do 1º Grupo
período : até o final do contrato
evento condicionante: apresentação da “fatura” relativa
aos serviços executados até o 5º dia útil do mês
subseqüente
início : imediato para todas as conexões dedicadas
instaladas em um determinado Grupo, a partir da Aceitação
deste Grupo

Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL período : até o final do contrato
evento condicionante: apresentação da “fatura” relativa
aos serviços executados até o 5º dia útil do mês
subseqüente

Desconto a ser aplicado pelo não cumprimento do SLA (Service Level Agreement) ou NMS
(Nível Mínimo de Serviço) contratado para conexões TRE e conexões dedicadas
O SLA não estará cumprido caso o somatório de tempos de parada do respectivo enlace
do Backbone Secundário exceda o tempo permitido de parada Tpermparada, que é obtido
por:
Concentrador:
Tpermparada_con_TRE = Ttotal_disp_con_TRE x (1 – 0,9944)
onde:
Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma Concentrador no
respectivo mês
0,9944 equivale ao SLA de 99,44%
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Conexões Dedicadas:
Tpermparada_con_ded = Ttotal_disp_con_ded x (1 – 0,991)
onde:
Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão dedicada
no respectivo mês
0,991 equivale ao SLA de 99,1%
Em caso de não cumprimento do SLA (acordo de nível de serviço) contratado, a licitante
contratada se obrigará a conceder um desconto na parcela subseqüente (do mês
seguinte) de pagamento mensal, observando a seguinte regra:
Concentrador:
Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_TRE_AL / Ttotal_disp_con_TRE) x
(2 x ( PNF – Tpermparada_con_TRE))
onde:
Vmen_con_TRE_AL = Valor mensal pago pela Concentrador
Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma Concentrador no
respectivo mês
 PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em minutos
Tpermparada_con_TRE = tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado
Conexões Dedicadas:
Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL / Ttotal_disp_con_ded) x
(2 x ( PNF – Tpermparada_con_ded))
onde:
Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL = Valor mensal pago pela respectiva conexão dedicada
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Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão dedicada
no respectivo mês
 PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em minutos
Tpermparada_con_ded = tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado
Ou seja, o desconto na parcela subseqüente será proporcional a 2 (duas) vezes o
somatório dos PNF, descontado o tempo de parada permitido de acordo com o SLA
contratado.
Obs. 1: o PNF – Período de não funcionamento da conexão é o tempo decorrido entre a
“abertura de chamado técnico” e a solução do problema, atestada pela equipe técnica da
Justiça Eleitoral.
Obs. 2: serão excluídas dos cálculos de PNF as paradas programadas pela equipe técnica
da Justiça Eleitoral em conjunto com a licitante contratada.
PENALIDADES
Em caso de não cumprimento de qualquer especificação contida neste documento e não
cumprimento com relação ao cronograma, serão aplicadas as penalidades previstas no
edital e no contrato. As principais infrações que ocasionam penalidades estão descritos na
Tabela 6 a seguir.
TABELA 6:
Para efeito de aplicação de advertência e multa, às infrações são atribuídos graus,
conforme as tabelas a seguir:
Grau Correspondência
1

Advertência

2

Multa de 0,2% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 2,5% do contrato por ocorrência.

3

Multa de 0,4% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 7,5% do contrato por ocorrência.

4

Multa de 0,8% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 15% do contrato por ocorrência.

5

Multa de 1,6% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 30% do contrato por ocorrência.
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Item Descrição

Grau

1

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexo não
previstos nesta tabela de penalidades, por item e por ocorrência

1

2

Atrasar na entrega de qualquer serviço não previsto nesta tabela de
penalidades

1

3

Deixar de cumprir determinação formal ou instrução do fiscalizador, por
ocorrência

2

4

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos não
previstos nesta tabela de penalidades, após reincidência formalmente
notificada pelo fiscalizador, por item e por ocorrência

2

5

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço constante do
1º Grupo, considerando o cronograma de eventos deste documento

2

6

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço constante do
2º Grupo, considerando o cronograma de eventos deste documento

2

7

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço constante do
3º Grupo, considerando o cronograma de eventos deste documento

8

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço constante do
4º Grupo, considerando o cronograma de eventos deste documento

9

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão da Aceitação Global,
considerando o prazo definido no cronograma de eventos deste documento

2

10

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão do PFE, consideradas as
exigências
especificadas
para
cumprimento
deste
Período
de
Funcionamento Experimental neste documento

2

11

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de endereço ou
velocidade de conexão dedicada, por item por ocorrência

2

12

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de endereço ou
velocidade de um Concentrador, por item por ocorrência

3

13

Problemas de não funcionamento de um Concentrador

3

14

Problemas de não funcionamento de uma conexão TRE

3

15

Problemas de não funcionamento de todas conexões TRE

3
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16

Problemas de não funcionamento de uma conexão dedicada

3

17

Problemas de não funcionamento de cinco ou mais conexões

3

18

Não prestação do Serviço de Manutenção de acordo com as características
especificadas neste documento

3

19

Não atendimento ao SLA contratado durante 3 (três) meses seguidos (em
qualquer tempo) para qualquer dos enlaces (conexões TREs e conexões
dedicadas)

3

20

Não atendimento ao SLA contratado durante 2 períodos de 2 (dois) meses
seguidos em um ano (contagem de cada ano a partir da Aceitação Global)
para qualquer dos enlaces (conexões TREs e conexões dedicadas)

3

21

Não atendimento ao SLA contratado durante 4 períodos de 1 (um) mês em
um ano (contagem de cada ano a partir da Aceitação Global) para qualquer
dos enlaces (conexões TREs e conexões dedicadas)

3

22

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os
serviços contratuais, por dia de ocorrência

4

23

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão
corporal ou consequências letais

5

O atendimento para a resolução de problemas nos circuitos obedecerá aos prazos abaixo:
Severidade ALTA: Esse nível de severidade é aplicado quando há a indisponibilidade no
uso do serviço. Prazo para atendimento inicial: 06 (seis) horas, contadas a partir do
registro da ocorrência. Prazo de Solução Definitiva de 24 (quatro) horas;
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 para atendimento inicial: 12 (doze) horas, contadas a partir do registro da
ocorrência. Prazo de Solução Definitiva de 48 (quarenta e oito) horas.
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
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 TREAL, dentro dos limites temporais estabelecidos inicialmente;
Será considerado para efeitos do nível 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;
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A CONTRATADA estará sujeita, garantida prévia defesa e sem prejuízo da possibilidade de
rescisão do contrato, a penalidades e/ou multas;
As multas poderão ser aplicadas cumulativamente, a critério do TRE-AL e em função do
não cumprimento do Acordo de Nível de Serviço, conforme a severidade apresentada;
A contagem do prazo de solução definitiva de cada chamado será a partir da abertura do
chamado na Central de Atendimento disponibilizada pela CONTRATADA, até o momento
da comunicação da solução definitiva do problema e aceite pela equipe técnica do TRE-AL;
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 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;
Em Véspera e dia da Eleição, considerados os turnos de eleições oficiais individualmente e
eleições suplementares, com a comunicação formal nesta última hipótese, deverá haver
técnico de emergência nas dependências do TRE, com capacitação referente aos
equipamentos instalados no ponto concentrador e nos cartórios/escritórios remotos e com
os demais contatos necessários, sendo o prazo de solução definitiva para severidade ALTA
contada a partir do registro da ocorrência de 08 horas na véspera e de 120 minutos no dia
da Eleição;
Não cumprimento do prazo de solução na véspera e dia da eleição enseja em multa de 5%
do valor global do contrato, acréscimo de 0,5% de multa a cada 60 minutos de atraso
suplementar até o máximo de 15%, salvo força maior devidamente comprovada.
Observações importantes:
A verificação do cumprimento dos prazos de fornecimento dos produtos e serviços que
compõem o Backbone Secundário, para efeito de aplicação das penalidades previstas,
será feita tomando-se por base o Cronograma de Eventos definido neste Termo de
Referência;
A verificação do cumprimento do SLA definido neste Termo de Referência será feita com
base nos chamados de manutenção registrados junto ao SGRS fornecido e com base nos
registros de ocorrências efetuados pelo Contratante. Deve ser considerado que:
O PNF – Período de Não Funcionamento do Enlace será computado em minutos a partir da
“abertura do chamado de manutenção” feito pelo “0800” da licitante contratada;
O término do PNF será computado a partir do aceite da manutenção (fechamento do
chamado) obrigatoriamente feito por um técnico do local responsável pela abertura do
chamado, sendo necessária a identificação deste técnico responsável pelo fechamento do
chamado;
O somatório de PNF em minutos (“períodos de não funcionamento do enlace”) será o
tempo considerado como base para avaliar o cumprimento do SLA, e será tomado como
base para a aplicação de todas as penalidades previstas neste documento devido ao não
cumprimento deste requisito;
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O não atendimento do SLA, e consequente redução do valor a ser faturado, não inibe a
aplicação das penalidades previstas em contrato;
O não cumprimento de qualquer exigência definida neste Termo de Referência que
implique em aplicação de penalidades conforme o previsto no edital, no capítulo referente
a “SANÇÕES ADMINISTRATIVAS”, será notificado à licitante contratada por meio de
mensagem emitida pelo Gestor do Contrato designado pelo Contratante, com cópia para a
Secretaria de Tecnologia da Informação/(órgão) Contratante, Secretaria de
Administração/(órgão) Contratante e Diretoria da Contratada.
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS
Serão desclassificadas as propostas que não atenderem a todos os requisitos deste Termo
de Referência.
Será considerada vencedora do certame a licitante que apresentar a proposta com menor
“Valor Global da Proposta – VGP”.
CÓDIGO DO SIASG
O código SIASG para todos os itens referentes a presente licitação é: 19615
3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes papéis e
responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):
1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por
representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação da
necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os
objetivos sejam alcançados;
2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.7XX/2017): servidor
designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução
contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato
responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos
do Art. 67, da Lei nº 8.666/93.
3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.7XX/2017): servidor
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.
Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):
1. Os enlaces deverão ser entregues nos endereços declinados e do TRE/AL, nos
quantitativos indicados no pedido de fornecimento;

Minuta complementada (0581553)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1138

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
2. Os serviços e eventuais equipamentos devem obedecer o detalhamento técnico
feito e terá seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;
3. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;
4. Os equipamentos deverão ser não recondicionados ou outros problemas e, ainda,
serem entregues em pleno estado de funcionamento;
5. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações
técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;
6. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários
para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros,
os quais só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este
item se aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições;
7. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros, bem
como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso
constitua motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato
não implique danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios, hipótese
que deverá ser devidamente comprovada;
8. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto
aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.
Recebimento do Objeto:
1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será
emitido se os serviços e os equipamentos estiverem de acordo com as
especificações técnicas;
2. Após a entrega, os serviços e equipamentos serão submetidos à avaliação e
homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal;
3. O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações e
testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:
a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo,
10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos
recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais
equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar
a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos e contados de cada lote de equipamentos.
4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e
disponível no sítio do fabricante.
5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento dos
serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o
Termo de Recebimento Definitivo.
Reajuste:
Os preços propostos/contratados serão reajustados na forma e data-base
estabelecidos pela ANATEL, para tanto cabendo provocação por parte da
contratada, negociação entre as parte e com incidência máxima do índice IST
(Índice de Serviços de Telecomunicações) ou outro índice que o substitua,
observando-se sempre intervalo não inferior a 12 (doze) meses entre as datasbases dos reajustes concedidos da cobrança de tarifas ou de preços.
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Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s) (Art. 18, §

3º, III, a, 3):

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento
serviços pertencentes ao escopo desta contratação.

formal de solicitação

dos

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)
1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor,
por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da Lei n.
8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais
de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos:
a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS;
do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida
pela Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.
Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):
1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto
se refere ao fornecimento de serviços de conexão de dados.
Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):
1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e XX da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
i.
A
Contratada
será
notificada
formalmente
em caso
de
descumprimento de obrigação contratual e terá que apresentar as
devidas justificativas em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o
recebimento da
notificação; e
ii.
Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;
b. Multa de:
i.

0,5% por dia, sobre o valor constante da Fatura, no caso de atraso
injustificado na entrega dos serviços, limitada a incidência a 20
(vinte) dias corridos;
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2.
3.
4.
5.

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços
por prazo superior
a
20
(vinte) dias corridos,
com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Fatura; e
2. No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços
por prazo superior
a
20
(vinte) dias corridos,
com
a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade
20% sobre o valor da Fatura, no caso de inexecução total da
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do Contrato;
ii.
0,5%
por
dia, sobre o
valor
do serviço,
no caso de atraso injustificado na solução do chamado, limitada a inci
dência 30 (trinta) dias corridos;
1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado por pra
zo superior
a
30 (trinta) dias corridos, aplicase adicionalmente, a multa de 1% sobre o valor da Fatura; e
2. A multa por atraso relacionada ao
item
anterior será auferida por
Fatura e aplicada somente uma única vez a
cada
mês,
independente da quantidade de chamados sem solução.
iii.
10% sobre o valor constante da Fatura, no caso de inexecução parcial
da obrigação assumida;
iv.
20% sobre o valor da Fatura, no caso de inexecução total da
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do Contrato;
v.
10% sobre o valor global estimado do Contrato, na hipótese de recusa
em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar o Contrato.
c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades
legais; e
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução do chamado poderá resultar no cancelamento do Contrato.
As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser aplicadas,
cumulativamente ou não, à pena de multa.
O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado
de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;
Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)


Rede do tipo estrela com ponto central no prédio do TRE/AL;
Rede privada;
Velocidade mínima para cartórios 1 Mbps, sendo, regra geral, de no mínimo 2
Mbps.
Maior nível de detalhamento será objeto do Projeto Básico da Contratação.

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, § 3º, III, V)
Não aplicável
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Maceió, 06 de maio de 2019.
DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO
Coordenador

ANEXO I-B

LISTA DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO
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SITE

LOGRADOURO

Nº

BAIRRO

Almoxarifado

Avenida Menino Marcelo

5113

Antares

Prédio Sede

Avenida Aristeu De Andrade

377

Farol

Fórum Eleitoral de Maceió
44ª Zona Eleitoral

Avenida Fernandes Lima
Avenida Progresso

3487
360

Farol
Progresso

49ª Zona Eleitoral

Rua Manoel Machado

2

Centro

25ª Zona Eleitoral

Praça Batista Acioly

40

Centro

21ª Zona Eleitoral

Rua Marechal Deodoro Da Fonseca

S/N

Centro

53ª Zona Eleitoral

Praça Laurentino Gomes de Barros

62-A

Centro

28ª Zona Eleitoral
12ª Zona Eleitoral

Rua Treze De Junho
Rua Francisco Pimentel

216
38

Centro
Centro

18ª Zona Eleitoral

Rua Cel Francisco Cavalcante

51

Centro

29ª Zona Eleitoral

Rua 22 De Dezembro

181

Centro

40ª Zona Eleitoral

Rua Olavo Bilac

318

Centro

26ª Zona Eleitoral

Rua Tenente Jose Tomé

208

Centro

19ª Zona Eleitoral
48ª Zona Eleitoral

Av. Presidente Dutra
Rua Ladislau Coimbra

385
177

Monumento
Centro

Fórum Eleitoral de Arapiraca

Rua Gervasio De Oliveira Lima

157 61

Novo Horizonte

45ª Zona Eleitoral

Rua Juracy Tenório Cavalcante

53

Centro

20ª Zona Eleitoral

Ismar De Goes Monteiro

S/N

Centro

5ª Zona Eleitoral

Rua Frederico Maia

S/N

Centro

10ª Zona Eleitoral

Praça da Independência

S/N

Centro

9ª Zona Eleitoral
13ª Zona Eleitoral

Rua João Lopes Ferreira
Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves

S/N
74

Centro
Santa Luzia

6ª Zona Eleitoral

Av. Pedro Pereira Acioli

S/N

José Paulino

42ª Zona Eleitoral

Praça Da Independência

33

Centro

7ª Zona Eleitoral

Rua C

167

Comendador Tér

46ª Zona Eleitoral

Rua Clarindo Amorim

S/N

Centro

39ª Zona Eleitoral
30ª Zona Eleitoral

Rua Cônego Nicodemos
Av. Dezesseis De Maio

11
S/N

Centro
Centro

32ª Zona Eleitoral

Rua Campo Grande

60

Xingó

15ª Zona Eleitoral

Av. Presidente Fernando Collor De Melo

48

Tabuleiro Do Pint

27ª Zona Eleitoral

Praça Coronel José Malta de Sá

14

Centro

34ª Zona Eleitoral

Rua Pedro Cavalcante

458

Centro

17ª Zona Eleitoral
24ª Zona Eleitoral

Praca Hernesto Gomes Maranhao
Fazenda Renascer

31
S/N

Centro
Centro

16ª Zona Eleitoral

Praca Osman Costa Pino

S/N

Centro

Minuta complementada (0581553)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1143

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
14ª Zona Eleitoral

Rua Do Varadouro

531

Centro

31ª Zona Eleitoral

Rua Profa. Maria José De R. Barros

S/N

Centro

37ª Zona Eleitoral

Av. Governador Moacir Andrade

621

Centro

8ª Zona Eleitoral

Praça Floriano Peixoto

337

Centro

11ª Zona Eleitoral
43ª Zona Eleitoral

Avenida Ferreira De Novaes
Rua Antonio Bomfim

949
S/N

Centro
Centro

47ª Zona Eleitoral

Av João Fernandes Vieira

495

Centro

50ª Zona Eleitoral

Rua Manoel Martins Lemos

120

Centro

51ª Zona Eleitoral

Av. Manoel Marciano

418

Centro

Obs.: 01. a ativação dos enlaces dos Fóruns Eleitorais de Maceió e de Arapiraca deverá ser
precedida de determinação expressa por parte da Gestão do Contrato,
Para só então se fazerem valer os efeitos financeiros dos mesmos.

Obs.: 02. Necessária a confirmação de endereços antes da ativação.
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MUNCÍPIO

CEP

Tipo/
Velocidade

Maceió

57083410

con_ded_AL_perfil_2

Maceió

57051090

con_TRE_AL_PERFIL 4

Maceió
Girau do Ponciano

57057000
57360000

con_ded_AL_perfil_6
con_ded_AL_perfil_2

São Sebastião

57275000

con_ded_AL_perfil_2

Maragogi

57955000

União dos Palmares

57800000

Joaquim Gomes

57980000

Quebrangulo
Passo de Camaragibe

57750970
57930000

São Miguel dos Campos

57240000

con_ded_AL_perfil_2

Batalha

57420000

con_ded_AL_perfil_2

Delmiro Gouveia

57480000

Marechal Deodoro

57160000

Santana do Ipanema
Boca da Mata

57500000
57680000

Arapiraca

57312620

Igaci

57620000

Traipú

57370000

Viçosa

57700000

Palmeira dos Índios

57600010

Murici
Penedo

57820000
57200000

Atalaia

57690000

Olho D'água das Flores

57442000

Coruripe

57230000

Cacimbinhas

57570000

Água Branca
Igreja nova

57490000
57280000

Piranhas

57460000

con_ded_AL_perfil_2

Rio Largo

57100000

con_ded_AL_perfil_2

Mata Grande

57540000

Teotônio Vilela

57265000

con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_1

São Luís do Quitunde
Colônia Leopoldina

57920000
57975000

São José da Laje

57860000

con_ded_AL_perfil_2

Porto Calvo

57900000

con_ded_AL_perfil_2

Major Isidoro

57580000

Porto Real do Colégio

57290000

con_ded_AL_perfil_1

Pilar

57150000

con_ded_AL_perfil_2

con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_1
con_ded_AL_perfil_1

con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_4
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_1

con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2

con_ded_AL_perfil_2
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Pão de Açúcar
Maribondo

57400000
57670000

Campo Alegre

57250000

Maravilha

57520000

São José da Tapera

57445000

con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_1
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ANEXO I-C
PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS

Item

Serviço

Qtde

Valores
Unitário

Mensal

Anual

1

con_TRE_AL_PERFIL 1

0

R$ 12.074,73

R$ 0,00

R$ 0,00

2

con_TRE_AL_PERFIL 2

0

R$ 21.119,20

R$ 0,00

R$ 0,00

3

con_TRE_AL_PERFIL 3

0

R$ 27.254,75

R$ 0,00

R$ 0,00

4

con_TRE_AL_PERFIL 4

1

R$ 7.951,63

5

con_TRE_AL_PERFIL 5

0

R$ 16.274,29

R$ 0,00

R$ 0,00

6

con_TRE_AL_PERFIL 6

0

R$ 20.123,59

R$ 0,00

R$ 0,00

7

con_ded_AL_perfil_1

6

R$ 762,50

R$ 4.575,00 R$ 54.900,00

8

con_ded_AL_perfil_2

35

R$ 1.289,01

R$ 45.115,35 R$ 541.384,20

9

con_ded_AL_perfil_3

0

R$ 2.817,43

10

con_ded_AL_perfil_4

1

R$ 9.044,47

11

con_ded_AL_perfil_5

0

R$ 11.854,41

12

con_ded_AL_perfil_6

1

R$ 12.074,73

TOTAL

R$ 7.951,63 R$ 95.419,56

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 9.044,47 R$ 108.533,64
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 12.074,73 R$ 144.896,76
R$ 78.761,18

R$ 945.134,16

Serviço
Valor Unitário

Valor Total

13

ins_con_TRE

1

R$ 1.500,00

R$ 1.500,00

14

Valt_PERFIL_con_TRE

1

R$ 1.500,00

R$ 1.500,00

15

inst_con_ded

43

R$ 1.500,00

R$ 64.500,00

16

Valt_PERFIL_con_ded

10

R$ 1.500,00

R$ 15.000,00

TOTAL

R$ 82.500,00

VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA A
CONTRATAÇÃO

R$ 1.027.634,16
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ANEXO I-D
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Item

Serviço

Qtde

Valores Repactuados
Unitário

1

con_TRE_AL_PERFIL 1

0

2

con_TRE_AL_PERFIL 2

0

3

con_TRE_AL_PERFIL 3

0

4

con_TRE_AL_PERFIL 4

1

5

con_TRE_AL_PERFIL 5

0

6

con_TRE_AL_PERFIL 6

0

7

con_ded_AL_perfil_1

6

8

con_ded_AL_perfil_2

35

9

con_ded_AL_perfil_3

0

10

con_ded_AL_perfil_4

1

11

con_ded_AL_perfil_5

0

12

con_ded_AL_perfil_6

Mensal

Anual

1
TOTAL
Serviço
Valor Unitário Valor Total

13

ins_con_TRE

1

14

Valt_PERFIL_con_TRE

1

15

inst_con_ded

43

16

Valt_PERFIL_con_ded

10
TOTAL

VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO
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ANEXO II
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax
E-mail
Site internet
Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail
Cart. de Identidade
Orgão Expedidor
CPF
Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta
Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES? ( ) Sim

( ) Não
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ANEXO III
CONTRATO Nº XX/2019
PA SEI nº 0011213-69.2018.6.02.8000
MINUTA
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS E A EMPRESA__________.
A União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral – (AL), Órgão do Poder
Judiciário, situado na Avenida Aristeu de Andrade, no 377 - Farol, CEP 57051-090,
Maceió/AL, inscrito no CNPJ sob 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 e, de outro lado, a empresa __________, com sede __________, na
Cidade de __________, __________, CNPJ/MF nº __________, daqui por diante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo seu __________, __________, portador da
Carteira de Identidade nº __________, CPF/MF nº __________, têm justo e acordado
celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,
sob a regência das Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, e de acordo com o Procedimento
Administrativo nº 0011213-69.2018.6.02.8000, mediante as seguintes cláusulas e
condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de telecomunicações
para prover a comunicação de dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em
todo o estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de enlaces de comunicação,
fornecimento dos insumos necessários para o funcionamento correto destes enlaces, e
serviço de implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces, de acordo
com as especificações e prazos constantes no Edital de Licitação TRE/AL nº 28/2019 e
na proposta da CONTRATADA, que passam a fazer parte deste instrumento,
independentemente de transcrição, no que não conflitar com as disposições do
presente contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O quantitativo do presente contrato está especificado na tabela
abaixo:
Serviço

Quantidade

inst_con_TRE
Valt_PERFIL_con_TRE
inst_con_ded
Valt_PERFIL_con_ded

1
1
43
10
VTtot_inst_AL =
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QUANTIDADE
estimada
(12 meses)
0
0
0
1
0
0
6
35
0
1
0
1

con_TRE_AL_PERFIL 1
con_TRE_AL_PERFIL 2
con_TRE_AL_PERFIL 3
con_TRE_AL_PERFIL 4
con_TRE_AL_PERFIL 5
con_TRE_AL_PERFIL 6
con_ded_AL_perfil_1
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_3
con_ded_AL_perfil_4
con_ded_AL_perfil_5
con_ded_AL_perfil_6
VTtot_men_con_AL =
VT_AL
(VTtot_inst_AL+ VTtot_men_con_AL) =

PARÁGRAFO SEGUNDO O(s) ITEM(NS) que compõe(m) este contrato compreende(m)
serviços nas seguintes áreas geográficas:
ITEM 1: comunicação de dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o
estado de Alagoas.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Considera-se o “Backbone Secundário” de comunicação de
dados o conjunto de enlaces de comunicação de dados que compreende a conexão
entre os Cartórios Eleitorais, escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas e a rede
da Justiça Eleitoral em Alagoas.
PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA deverá prover os serviços de telecomunicações
de dados entre os Cartórios Eleitorais, escritórios remotos da Justiça Eleitoral e o Prédio
Sede do TRE/AL, conforme explicitado no item 4 do Termo de Referência – Anexo I-A do
Edital de Licitação TRE/AL nº 28/2019:
CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO
A execução do objeto do presente contrato, sob o regime de empreitada por
preço unitário, será realizada com a prestação dos serviços descritos na Cláusula
Primeira deste contrato, de acordo com as condições e especificações estabelecidas no
Edital de Licitação TRE/AL nº 28/2019, nos seus anexos e na proposta vencedora.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
São obrigações do Contratante:
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a)Efetuar o pagamento no prazo previsto neste contrato;
b)Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e
do(s) contrato(s) dela decorrentes,
por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;
c)Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o
presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;
d)Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e
e)Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o
contraditório e ampla defesa.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da Contratada:
a)Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especificações do
ANEXO I-A do Edital de Licitação e com os termos da proposta de preços;
b) cumprir obrigatoriamente os principais eventos e prazos descritos na tabela abaixo:
DATA

EVENTO

Dia D

Assinatura do Contrato entre o TRE/AL e a licitante
vencedora (adjudicatária)

D + 8 dias
D + 15 dias

D + 18 dias

D + 20 dias

D + 30 dias

D + 35 dias

RESPONSÁVEL

Entrega do Plano de Gerenciamento do Contrato
Entrega do Plano Detalhado de Implantação do
Backbone Secundário
Aprovação do Plano de Gerenciamento do Contrato
Aprovação do Plano Detalhado de Implantação do
Backbone Secundário
Entrega dos Planos de Teste de Aceitação
Plano de Testes de Aceitação - Enlaces do Backbone
Secundário
Plano de Testes de Aceitação do SGRS
Plano de Testes de Aceitação Global do Backbone
Secundário
Modelos de Relatório de Teste
Aprovação dos Planos de Testes de Aceitação
Conclusão de instalação do 1º Grupo, formado por:
Conexões TREs (todas);
3% das conexões dedicadas no estado, sendo que
estas conexões devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o TRE contratante;
SGRS – Sistema de Gerência de Rede e Serviços.
Conclusão da Aceitação do 1º Grupo

Licitante
contratada /
TRE/AL
Licitante
contratada
TRE/AL

Licitante
contratada

TRE/AL

Licitante
contratada
Licitante
contratada /
TRE/AL
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DATA

EVENTO

RESPONSÁVEL

D + 45 dias

Conclusão da instalação do 2º Grupo, formado por:
22% das conexões dedicadas no estado, sendo que
estas conexões devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o TRE contratante

Licitante
contratada

D + 50 dias

Conclusão da Aceitação do 2º Grupo

Licitante
contratada /
TRE/AL

D + 60 dias

Conclusão da instalação do 3º Grupo, formado por:
25% das conexões dedicadas no estado, sendo que
estas conexões devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o TRE contratante

Licitante
contratada

D + 65 dias

Conclusão da Aceitação do 3º Grupo

Licitante
contratada /
TRE/AL

D + 90 dias

Conclusão da instalação do 4º Grupo, formado por:
25% das conexões dedicadas no estado, sendo que
estas conexões devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o TRE contratante

Licitante
contratada

D + 95 dias

Conclusão da Aceitação do 4º Grupo

Licitante
contratada /
TRE/AL

D + 110
dias

Conclusão da instalação do 5º Grupo, formado por:
25% das conexões dedicadas no estado, sendo que
estas conexões devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o TRE contratante

Licitante
contratada

D + 115
dias

Conclusão da Aceitação do 5º Grupo

D + 130
dias

Conclusão da Aceitação Global (início do PFE no
estado)

D + 135
dias

Entrega do Plano de Operação, Gerenciamento e
Suporte

D + 150
dias

Conclusão da Aceitação Final (fim do PFE no estado)

Licitante
contratada /
TRE/AL
Licitante
contratada /
TRE/AL
Licitante
contratada
TRE/AL

c) Entregar a documentação abaixo referente aos produtos fornecidos, de acordo com o
cronograma da tabela apresentada no item anterior.
c.1) Plano de Gerenciamento do Contrato: documento contendo as informações
relevantes para o acompanhamento do processo de instalação, integração e testes dos
produtos contratados, acompanhamento da execução dos serviços contratados, equipe
técnica alocada no processo, cronograma detalhado das atividades, descrição dos
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relatórios/documentos a serem entregues pela contratada e outras informações de
interesse para o gerenciamento e acompanhamento do contrato.
c.2) A CONTRATADA submeterá ao CONTRATANTE, para revisão e aprovação, o Plano de
Gerenciamento do Contrato contendo também a descrição de todas as atividades
gerenciais relativas ao trabalho contratado, para fins de acompanhamento e controle
pelo CONTRATANTE.
d) apresentar o Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário:
d.1) Documento descrevendo o Backbone Secundário a ser implementado, sua
arquitetura detalhada, descrição detalhada de enlaces e equipamentos fornecidos (e
demais características relevantes), em conformidade com a proposta apresentada.
d.2) O Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário deve ainda
apresentar os cronogramas de execução das atividades de implantação.
d.2.1) Caso haja necessidade de substituição de qualquer equipamento ou software
ofertado por ocasião da apresentação do Plano Detalhado de Implantação do Backbone
Secundário, estas modificações devem ser previamente submetidas ao CONTRATANTE,
que poderá ou não concordar.
e)

Apresentar os seguintes Planos de Testes de Aceitação:

e.1) Plano de Testes de Aceitação – Enlaces Backbone Secundário: este plano deverá
conter testes para verificação do atendimento de todos os requisitos descritos no Anexo
I-A do Edital de Licitação TRE/AL nº 28/2019, referentes aos enlaces de comunicação do
Backbone Secundário (TRE/AL e Cartórios Eleitorais). O plano deve englobar testes de
enlaces e equipamentos do Backbone Secundário.
e.2) Plano de Testes de Aceitação do SGRS: este plano deverá conter testes para
verificação do atendimento de todos os requisitos para o SGRS especificados no ANEXO
I-A do Edital de Licitação TRE/AL nº 28/2019.
e.3) Plano de Testes de Aceitação Global do Backbone Secundário: este plano deverá
conter testes para verificação do atendimento de todos os requisitos do Backbone
Secundário especificados no ANEXO I-A do Edital de Licitação TRE/AL nº 28/2019, de
forma a garantir o funcionamento completo e integrado de todos os enlaces e
equipamentos fornecidos, operando de forma individual e simultânea.
e.3.1) Os planos de testes de aceitação deverão seguir as seguintes recomendações:
e.3.1.1)
Deve haver pelo menos um teste para verificação do atendimento de cada
requisito de funcionalidade dos serviços especificados no ANEXO I-A do Edital de
Licitação TRE/AL nº 28/2019;
e.3.1.2)
Para cada teste devem ser descritos os procedimentos, ambientes e
equipamentos a serem utilizados e os resultados esperados.
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f)
Apresentar o Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte do Backbone
Secundário: contendo os procedimentos acordados entre CONTRATANTE e
CONTRATADA definindo:
f.1)
Procedimento de operação e gerenciamento do Backbone Secundário a ser
adotado pelo CONTRATANTE;
f.2)
Procedimentos para suporte em primeiro nível por parte das equipes técnicas da
Justiça Eleitoral (TRE/AL e Cartórios Eleitorais) em caso de necessidade de
reconfiguração ou parada para testes e manutenção preventiva solicitados pela
CONTRATADA;
f.3)
Procedimento de operação, gerenciamento e suporte do Backbone Secundário a
ser adotado pela CONTRATADA;
f.4)
Recomendações e instruções sobre acesso ao Serviço de Gerência de Redes e
Serviços fornecido.
g) A CONTRATADA deverá entregar ao CONTRATANTE 01 (uma) cópia completa de cada
um dos documentos;
h) Constituir uma Equipe Técnica
acompanhamento dos trabalhos;

(com

um

Responsável

Técnico)

para

o

i) Não parar ou suspender o trabalho, no todo ou em parte, enquanto houver alguma
pendência técnica, salvo com ordem expressa em contrário emitida pelo
CONTRATANTE. As pendências deverão ser resolvidas com base no contrato, que por
sua vez se baseia nas especificações do Edital de Licitação TRE/AL nº 28/2019 e seus
anexos;
j) Observar, quanto às reuniões de acompanhamento previstas no ANEXO I-A do Edital
de Licitação TRE/AL nº 28/2019, o seguinte:
j.1)
Serão programadas reuniões (em princípio mensais) de acompanhamento entre
a CONTRATADA e a equipe técnica do CONTRATANTE, em locais a serem programados
entre as partes;
j.2)
Antes de cada reunião de acompanhamento, a CONTRATADA entregará ao
CONTRATANTE as informações sobre o progresso das instalações daquele período, com:
identificação do período, metas previstas, metas cumpridas, estado atual, pendências,
alterações e justificativas.
j.3)
Adicionalmente, a equipe técnica do CONTRATANTE poderá solicitar reuniões e
informações adicionais a CONTRATADA a respeito de qualquer parte do trabalho que
julgue necessário. As informações adicionais deverão ser prontamente preparadas pela
CONTRATADA e enviadas à equipe técnica do CONTRATANTE através de fac-símile, email ou outro meio mais propício.
k) Assegurar, quando necessário, à equipe técnica do CONTRATANTE, o livre acesso às
suas instalações, bem como nas de suas subcontratadas (caso existam), para o
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acompanhamento de todos os trabalhos e atividades relativas ao fornecimento dos
produtos contratados;
l) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, salvo
mediante prévia e expressa autorização do TRE/AL;
m) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados sobre os
serviços contratados;
n) Manter durante toda a execução do contrato as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
o) Responsabilizar-se pelas obrigações decorrentes das normas que estabeleçam
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução dos
contratos, não transferindo, em hipótese alguma, a responsabilidade pelos respectivos
pagamentos à Administração do CONTRATANTE, inclusive se houver obrigatoriedade
de retenção;
p) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
empreendido pelo TRE/AL;
q) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados válidos todos os expedientes/notificações
enviadas ao endereço eletrônico indicado.
CLÁUSULA QUINTA - DA ACEITAÇÃO
A aceitação dos serviços contratados será realizada em etapas. A CONTRATADA
deverá preparar e fornecer previamente os Planos de Testes de Aceitação, que serão
submetidos ao CONTRATANTE para fins de análise e aprovação.
PARPAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá também fornecer todos os meios e
recursos necessários para a realização dos processos de aceitação dos serviços
contratados.
PARÁGRAFO SEGUNDO -

As etapas de aceitação serão:

3.1.

Aceitação dos Enlaces;

3.2.

Aceitação Global;

3.3.

Aceitação Final.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As aceitações serão formalizadas através de Relatórios de
Testes de Aceitação (emitidos com base nos Planos de Testes de Aceitação)
devidamente assinados pelos executores dos testes. A CONTRATADA elaborará um
modelo de Relatório de Testes que deverá ser aprovado pelo CONTRATANTE antes de
seu uso.

104

Minuta complementada (0581553)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1156

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PARÁGRAFO QUARTO - Aceitação dos Enlaces do Backbone Secundário (Concentrador,
conexões dedicadas): Estas aceitações seguirão os Planos de Testes de Aceitação dos
Enlaces do Backbone Secundário, e serão realizadas de acordo com o cronograma
elaborado pela CONTRATADA. A execução dos testes será de responsabilidade da
CONTRATADA com acompanhamento pelos técnicos do CONTRATANTE. A CONTRATADA
deverá fornecer equipamentos, documentação e outras facilidades adicionais
necessárias para a realização dos testes.
PARÁGRAFO QUINTO -

Aceitação Global:

a)
A Aceitação Global seguirá o Plano de Testes de Aceitação Global. A
execução dos testes será de responsabilidade da CONTRATADA com
acompanhamento pelos técnicos do CONTRATANTE.
b)
Esta aceitação ocorrerá somente após a Aceitação dos Enlaces do
Backbone Secundário;
c)
A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos, documentação e outras
facilidades adicionais necessárias para a realização dos testes.
PARÁGRAFO SEXTO -

Aceitação Final:

a)
Esta aceitação será considerada realizada após o Período de
Funcionamento Experimental – PFE, que é o período de 30 (trinta) dias em
funcionamento ininterrupto após a Aceitação Global, e após a eliminação de todas
as pendências.
b)
A condição para Aceitação Final é que todos os serviços fornecidos para o
Backbone Secundário funcionem de forma ininterrupta durante 30 (trinta) dias,
conforme determina o PFE.
c)
As condições para cumprimento do PFE estão descritas no item “Período
de Funcionamento experimental – PFE” do Anexo I-A do Edital de Licitação TRE/AL
nº 28/2019.
CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR E DO REAJUSTE CONTRATUAL
O preço a ser pago à CONTRATADA, pela execução do objeto deste contrato, é o
constante de sua proposta, atualizada com o último preço ofertado no pregão, sendo de
R$ XX (XXXX) o valor deste contrato.
Serviço
inst_con_TRE
Valt_PERFIL_con_TRE
inst_con_ded
Valt_PERFIL_con_TRE

Quantidade
1
1
43
10

Valor
Unitário
(R$)

-

Valor Total
(R$)

-
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VTtot_inst_AL =
QUANTIDADE
estimada
(12 meses)

Valor
Unitário
(R$)

Valor
Mensal
(R$)

Valor Total
(R$)

con_TRE_AL_PERFIL 1
0
con_TRE_AL_PERFIL 2
0
con_TRE_AL_PERFIL 3
0
con_TRE_AL_PERFIL 4
1
con_TRE_AL_PERFIL 5
0
con_TRE_AL_PERFIL 6
0
con_ded_AL_perfil_1
6
con_ded_AL_perfil_2
35
con_ded_AL_perfil_3
0
con_ded_AL_perfil_4
1
con_ded_AL_perfil_5
0
con_ded_AL_perfil_6
1
VTtot_men_con_AL =
VT_AL (VTtot_inst_AL+ VTtot_men_con_AL) =
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços contratados serão reajustados na forma e data-base
estabelecidos pela ANATEL, para tanto cabendo provocação por parte da contratada,
negociação entre as parte e com incidência máxima do índice IST (Índice de Serviços
de Telecomunicações) ou outro índice que o substitua, observando-se sempre intervalo
não inferior a 12 (doze) meses entre as datas-bases dos reajustes concedidos da
cobrança de tarifas ou de preços, de acordo com a seguinte fórmula:
PR = __IMR__ x PA, onde:
IMM
PR = Preço reajustado
IMR = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste
IMM =
Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da
proposta
PA = Preço anteriormente praticado
PARÁGRAFO SEGUNDO - A administração antes de conceder o reajuste poderá exigir
que a CONTRATADA apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de seus
custos ocorrida no período do reajuste proposto.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do
Fornecedor, por ordem bancária, no prazo de 10 (dez) dias, quando mantidas as
mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos:

106

Minuta complementada (0581553)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1158

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão
(nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito –
CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS –
CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria
da Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida
pela Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e
Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento poderá ser efetuado através do sistema de
código de barras, se houver solicitação da contratada.
PARÁGRAFO SEGUNDO Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a
reajustamento de preços ou a atualização monetária.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento dos serviços na fase de implantação do
Backbone Secundário será feito em parcelas, conforme o cronograma da Tabela 1
abaixo, liberadas de acordo com a execução e entrega. Deve ser observado que o
Contratante requer um prazo máximo de 10 (dez) dias para atestar e operacionalizar o
pagamento após cada comprovação de execução e entrega de serviços.
PARÁGRAFO QUARTO O pagamento dos serviços a serem prestados durante o
prazo contratual será feito em parcelas mensais, conforme mostrado na tabela 2
abaixo. Deve ser observado que o contratante requer um prazo máximo de 10 (dez)
dias para atestar e operacionalizar o pagamento após cada comprovação de execução e
entrega de serviços.
PARÁGRAFO QUINTO - O serviço de mudança de local de instalação de enlaces
(obrigação acessória) somente será efetuado se e quando necessário e efetivamente
prestado, mediante solicitação do TRE/AL.
TABELA 1 (mostra as parcelas de pagamentos conforme o evento condicionante):
Parcela

Valor

Evento Condicionante

a)

70% (∑ Vinst_con_TRE) +
70% (∑ Vinst_con_ded do 1º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 1º Grupo

b)

70% (∑ Vinst_con_ded do 2º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 2º Grupo

c)

70% (∑ Vinst_con_ded do 3º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 3º Grupo

d)

70% (∑ Vinst_con_ded do 4º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 4º Grupo

107

Minuta complementada (0581553)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1159

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
e)

70% (∑ Vinst_con_ded do 5º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 5º Grupo

f)

10% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Global

g)

20% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Final

PARÁGRAFO SEXTO O pagamento dos serviços a serem prestados durante o
prazo contratual será feito em parcelas mensais, conforme mostrado na Tabela 2
abaixo:
TABELA 2

(mostra as condições para os pagamentos mensais de serviços):

Valor
Vmen_con_TRE_AL

Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL

Início / Período / Evento Condicionante
início : imediato a partir da Aceitação do 1º Grupo
período : até o final do contrato
evento condicionante: apresentação da “fatura”
relativa aos serviços executados até o 5º dia útil do
mês subsequente
início : imediato para todas as conexões dedicadas
instaladas em um determinado Grupo, a partir da
Aceitação deste Grupo
período : até o final do contrato
evento condicionante: apresentação da “fatura”
relativa aos serviços executados até o 5º dia útil do
mês subsequente

PARÁGRAFO SÉTIMO Desconto a ser aplicado pelo não cumprimento do SLA
(Service Level Agreement) contratado para conexões TRE e conexões dedicadas:
O SLA não estará cumprido caso o somatório de tempos de parada do respectivo
enlace do Backbone Secundário exceda o tempo permitido de parada Tpermparada,
que é obtido por:
Concentrador:
Tpermparada_con_TRE = Ttotal_disp_con_TRE x (1 – 0,9944)
onde:
Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma Concentrador no
respectivo mês
0,9944 equivale ao SLA de 99,44%
Conexões Dedicadas:
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Tpermparada_con_ded = Ttotal_disp_con_ded x (1 – 0,991)
onde:
Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão
dedicada no respectivo mês
0,991 equivale ao SLA de 99,1%
PARÁGRAFO SÉTIMO - Em caso de não cumprimento do SLA (acordo de nível de serviço)
contratado, a CONTRATADA se obrigará a conceder um desconto na parcela
subsequente (do mês seguinte) de pagamento mensal, observando a seguinte regra:
Concentrador:
Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_TRE_AL / Ttotal_disp_con_TRE) x
(2 x ( PNF – Tpermparada_con_TRE))
onde:
Vmen_con_TRE_AL = Valor mensal pago pela Concentrador
Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma Concentrador no
respectivo mês
 PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em minutos
Tpermparada_con_TRE = tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado
Conexões Dedicadas:
Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL / Ttotal_disp_con_ded) x
(2 x ( PNF – Tpermparada_con_ded))
onde:
Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL = Valor mensal pago pela respectiva conexão dedicada
Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão
dedicada no respectivo mês
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 PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em minutos
Tpermparada_con_ded = tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado
Ou seja, o desconto na parcela subsequente será proporcional a 2 (duas) vezes ao
somatório dos PNF, descontado o tempo de parada permitido de acordo com o SLA
contratado.
Obs. 1:
o PNF – Período de não funcionamento da conexão é o tempo decorrido
entre a “abertura de chamado técnico” e a solução do problema, atestada pela equipe
técnica da Justiça Eleitoral.
Obs. 2:
serão excluídas dos cálculos de PNF as paradas programadas pela equipe
técnica da Justiça Eleitoral em conjunto com a CONTRATADA.
PARÁGRAFO NONO deverá:

Para que seja efetuado o pagamento, a CONTRATADA

a) Apresentar nota fiscal dos serviços prestados;
b) Comprovar sua regularidade, assim como a da executora do objeto, perante a
Seguridade Social (Certidão Negativa de Débito – CND), o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS – CRF) e a Fazenda Federal
(Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais e Certidão de Quitação da
Dívida Ativa da União fornecida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional);
c) Comprovar quitação dos impostos, taxas e demais encargos que incidam sobre os
pagamentos resultantes da contratação.
PARÁGRAFO DEZ - O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na
proposta e nota de empenho.
PARÁGRAFO ONZE encarregada da execução do contrato, entre aqueles constantes dos
documentos de habilitação, terá de ser solicitada formal e justificadamente, com
antecedência mínima de 8 dias úteis, da data prevista para o pagamento da nota fiscal,
não se aceitando pedido de substituição de CNPJ após o dia 30 de novembro de cada
ano.
PARÁGRAFO DOZE - Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
PARÁGRAFO TREZE - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
PARÁGRAFO CATORZE O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
PARÁGRAFO QUINZE Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à
nota fiscal documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
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PARÁGRAFO DEZESSEIS - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso,
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para
tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

PARÁGRAFO DEZESSETE - Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12
(doze) meses da contratação. Somente após esse período, em caso de prorrogação da
vigência contratual, os serviços poderão ser reajustados mediante negociação entre as
partes, momento no qual será apreciada a possibilidade da aplicação do índice setorial
IST ou outro divulgado pela ANATEL, no período entre o mês básico de apresentação da
proposta e o mês anterior ao reajuste, compreendendo sempre o período de 12 meses,
de acordo com a seguinte fórmula:
PR=IMR X PA, onde:
IMM
Onde:
PR= Preço Reajustado
IMR= Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste
IMM = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da
proposta
PA= Preço anteriormente praticado
PARÁGRAFO DEZOITO A Administração antes de conceder o reajuste poderá exigir
que a licitante contratada apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de
seus custos ocorrida no período do reajuste proposto.
CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA
Para fiel cumprimento das obrigações assumidas, a CONTRATADA prestará garantia no
valor de R$ XX (XXXX), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor deste contrato,
modalidade __________ prevista no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA se obriga a apresentar nova garantia, conforme
o caso, no prazo máximo de 48 horas, antes do seu vencimento, ou da redução do seu
valor em razão de aplicação de quaisquer penalidades, ou da assinatura de termo
aditivo que implique na elevação do valor do contrato, mantendo-se o mesmo
percentual estabelecido no caput desta Cláusula.

111

Minuta complementada (0581553)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1163

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia, ou a parte remanescente, será devolvida à
CONTRATADA após o cumprimento integral das obrigações decorrentes do contrato.
CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2019, alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº 084621 (Julgamento de causas e
gestão administrativas) - Natureza da Despesa nº 339040 (Serviços de Tecnologia da
Informação e Comunicação).
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à
conta das dotações orçamentárias respectivas.
CLÁUSULA DEZ – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A contratada que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a
União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
PARÁGRAFO PRIMEIRO Pela inexecução total ou parcial a CONTRATADA ficará
sujeita às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas
pela autoridade competente do CONTRATANTE, conforme a gravidade do caso,
assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos,
porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
PARÁGRAFO SEGUNDO As sanções de advertência, bem como de impedimento para
licitar e contratar com a Administração Pública (Lei nº 10.520/2002), poderão ser
aplicadas à CONTRATADA juntamente com as multas convencionais e de mora,
descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
PARÁGRAFO TERCEIRO A CONTRATADA, durante a execução do contrato, ficará
sujeita a advertência e multa de mora, variável de acordo com a gravidade dos casos a
seguir: Para efeito de aplicação de advertência e multa, às infrações são atribuídos
graus, conforme as tabelas 1 e 2 a seguir:
Grau

Correspondência

1

Advertência

2

Multa de 0,2 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 2,5% do contrato por ocorrência.

3

Multa de 0,4 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
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do contrato, até o máximo de 7,5% do contrato por ocorrência.
4

Multa de 0,8 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 15% do contrato por ocorrência.

5

Multa de 1,6 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 30% do contrato por ocorrência.

Item

Descrição

Grau

1

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexo
não previstos nesta tabela de penalidades, por item e por
ocorrência

1

2

Atrasar na entrega de qualquer serviço não previsto nesta tabela
de penalidades

1

3

Deixar de cumprir determinação
fiscalizador, por ocorrência

do

2

4

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos
não previstos nesta tabela de penalidades, após reincidência
formalmente notificada pelo fiscalizador, por item e por ocorrência

2

5

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 1º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

2

6

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 2º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

2

7

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 3º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

2

8

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 4º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

2

9

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão da Aceitação Global,
considerando o prazo definido no cronograma de eventos deste
documento

2

formal

ou

instrução
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10

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão do PFE, consideradas
as exigências especificadas para cumprimento deste Período de
Funcionamento Experimental neste documento

2

11

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de
endereço ou velocidade de conexão dedicada, por item por
ocorrência

2

12

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de
endereço ou velocidade de um Concentrador, por item por
ocorrência

3

13

Problemas de não funcionamento de um Concentrador

3

14

Problemas de não funcionamento de uma conexão TRE

3

15

Problemas de não funcionamento de todas conexões TRE

3

16

Problemas de não funcionamento de uma conexão dedicada

3

17

Problemas de não funcionamento de cinco ou mais conexões

3

18

Não prestação do Serviço de Manutenção de acordo com as
características especificadas neste documento

3

19

Não atendimento ao SLA contratado durante 3 (três) meses
seguidos (em qualquer tempo) para qualquer dos enlaces
(conexões TREs e conexões dedicadas)

3

20

Não atendimento ao SLA contratado durante 2 períodos de 2 (dois)
meses seguidos em um ano (contagem de cada ano a partir da
Aceitação Global) para qualquer dos enlaces (conexões TREs e
conexões dedicadas)

3

21

Não atendimento ao SLA contratado durante 4 períodos de 1 (um)
mês em um ano (contagem de cada ano a partir da Aceitação
Global) para qualquer dos enlaces (conexões TREs e conexões
dedicadas)

3

22

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso
fortuito, os serviços contratuais, por dia de ocorrência

4

23

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico,
lesão corporal ou consequências letais

5
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PARÁGRAFO QUARTO - O atendimento para a resolução de problemas nos circuitos
obedecerá aos prazos abaixo:
a)

b)

c)

Severidade ALTA: Esse nível de severidade é aplicado quando há a
indisponibilidade no uso do serviço. Prazo para atendimento inicial: 06 (seis)
horas, contadas a partir do registro da ocorrência. Prazo de Solução
Definitiva de 24 (quatro) horas;
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 para atendimento inicial: 12 (doze) horas,
contadas a partir do registro da ocorrência. Prazo de Solução Definitiva de 48
(quarenta e oito) horas.
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.

PARÁGRAFO QUINTO - 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, dentro dos limites temporais estabelecidos
inicialmente.
PARÁGRAFO SEXTO - Será considerado para efeitos do nível 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;
PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADA estará sujeita, garantida prévia defesa e sem
prejuízo da possibilidade de rescisão do contrato, a penalidades e/ou multas.
PARÁGRAFO OITAVO - As multas poderão ser aplicadas cumulativamente, a critério do
TRE-AL e em função do não cumprimento do Acordo de Nível de Serviço, conforme a
severidade apresentada.
PARÁGRAFO NONO - A contagem do prazo de solução definitiva de cada chamado será a
partir da abertura do chamado na Central de Atendimento disponibilizada pela
CONTRATADA, até o momento da comunicação da solução definitiva do problema e
aceite pela equipe técnica do TRE-AL.
PARÁGRAFO DEZ - 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 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.
PARÁGRAFO ONZE - Em Véspera e dia da Eleição, considerados os turnos de eleições
oficiais individualmente e eleições suplementares, com a comunicação formal nesta
última hipótese, deverá haver técnico de emergência nas dependências do TRE, com
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capacitação referente aos equipamentos instalados no ponto concentrador e nos
cartórios/escritórios remotos e com os demais contatos necessários, sendo o prazo de
solução definitiva para severidade ALTA contada a partir do registro da ocorrência de 08
horas na véspera e de 120 minutos no dia da Eleição.
PARÁGRAFO DOZE - Não cumprimento do prazo de solução na véspera e dia da eleição
enseja em multa de 5% do valor global do contrato, acréscimo de 0,5% de multa a cada
60 minutos de atraso suplementar até o máximo de 15%, salvo força maior
devidamente comprovada.
PARÁGRAFO TREZE - Observações importantes:
a) A verificação do cumprimento dos prazos de fornecimento dos produtos e serviços
que compõem o Backbone Secundário, para efeito de aplicação das penalidades
previstas, será feita tomando-se por base o Cronograma de Eventos definido no Anexo
I-A;
b) A verificação do cumprimento do SLA definido no Anexo I-A será feita com base nos
chamados de manutenção registrados junto ao SGRS fornecido e com base nos
registros de ocorrências efetuados pelo Contratante. Deve ser considerado que:
b.1) O PNF – Período de Não Funcionamento do Enlace será computado em minutos
a partir da “abertura do chamado de manutenção” feito pelo “0800” da licitante
contratada;
b.2) O término do PNF será computado a partir do aceite da manutenção
(fechamento do chamado) obrigatoriamente feito por um técnico do local
responsável pela abertura do chamado, sendo necessária a identificação deste
técnico responsável pelo fechamento do chamado;
b.3) O somatório de PNF em minutos (“períodos de não funcionamento do enlace”)
será o tempo considerado como base para avaliar o cumprimento do SLA, e será
tomado como base para a aplicação de todas as penalidades previstas neste
documento devido ao não cumprimento deste requisito;
c) O não atendimento do SLA, e consequente redução do valor a ser faturado, não
inibe a aplicação das penalidades previstas em contrato;
d) O não cumprimento de qualquer exigência definida no Anexo I-A que implique
em aplicação de penalidades conforme o previsto no edital, no capítulo referente a
“SANÇÕES ADMINISTRATIVAS”, será notificado à licitante contratada por meio de
mensagem emitida pelo Gestor do Contrato designado pelo Contratante, com
cópia para a Secretaria de Tecnologia da Informação/(órgão) Contratante,
Secretaria de Administração/(órgão) Contratante e Diretoria da Contratada.
PARÁGRAFO QUATORZE- O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo
CONTRATANTE ou cobrado judicialmente.
PARÁGRAFO QUINZE- Na aplicação das penalidades previstas neste parágrafo a
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autoridade competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade, e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência
de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.
PARÁGRAFO DEZESSEIS - A CONTRATADA, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a execução dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à
sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de
fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condições deste contrato, ou que impeça a sua execução,
por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.
PARÁGRAFO DEZESSETE - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma
do art. 109, da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO DEZOITO Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida,
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. XX da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
PARÁGRAFO DEZENOVE - O CONTRATANTE promoverá o registro no SICAF de toda e
qualquer penalidade imposta à CONTRATADA.
PARÁGRAFO VINTE- No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
PARÁGRAFO VINTE E UM - A data a ser utilizada como referência para a atualização do
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário Eletrônico.
PARÁGRAFO VINTE E DOIS - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos
entre as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
PARÁGRAFO VINTE E TRÊS - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.
CLÁUSULA ONZE - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Dos atos administrativos concernentes ao presente contrato cabe recurso nos
termos do art. 109 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DOZE - DA RESCISÃO
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O CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato, sem prejuízo das
penalidades contratuais ou legais, no caso de sua inexecução total ou parcial ou nos
demais previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/93, e ainda nos seguintes:
a) não-correção dos defeitos ou deficiências devidamente notificados nos serviços;
b) descumprimento das condições de habilitação e qualificação legalmente
exigidas, bem como das condições constantes deste instrumento e da proposta.
CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES
O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses
previstas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA QUATORZE - DA VIGÊNCIA E DA DURAÇÃO
O presente contrato terá vigência a partir da data de sua publicação no Diário
Oficial da União e duração de 30 (trinta) meses, admitida sua prorrogação nos termos
da lei.
CLÁUSULA QUINZE - DO FORO
O foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de Alagoas é o
competente para solucionar qualquer questão relativa ao presente contrato.
CLÁUSULA DEZESSEIS - DA PUBLICIDADE
O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União,
conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, correndo as
despesas por conta do CONTRATANTE.
E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam o presente
instrumento em três vias de igual teor e forma para todos os fins de direito.
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Pelo TRE/AL:
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente do TRE/AL
Pela Empresa:
Representante legal da empresa
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DESPACHO

Maceió, 15 de agosto de 2019.

À AJ-DG, com nova minuta de edital, desta feita,
com prazo de vigência do contrato de 30 (trinta) meses,
previsão de pagamento com código de barras e forma de
reajuste do contrato alterada, com base no atual Termo de
Referência (0580003).
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituto, em 15/08/2019, às 15:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0581557 e o código CRC F11846E7.

0011213-69.2018.6.02.8000
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0011213-69.2018.6.02.8000
: COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
: REVOGAÇÃO DO PREGÃO 28/2019 - REPETIÇÃO

Parecer nº 1662 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
Senhor Secretário de Administração,

Trata-se da republicação do Pregão 28/2019, em
razão de pedido de impugnação formulado pela empresa
TELEMAR NORTE LESTE S.A. (0566622), versando sobre
possíveis inadequações do edital do certame licitatório.
A mencionada licitação foi revogada por meio da
Decisão 2258 (0575562).
As questões levantadas na fase de impugnação ao
edital ensejaram a elaboração de novo Termo de Referência
(0580003), que seguiu aprovado pelo Secretário de Tecnologia
da Informação Substituto (0580055), que informou:
"- índice de reajuste: indicado, via
subitem
especíﬁco
no
Termo
de
Referência, 3.2 Forma de Execução e de
Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a),
Reajuste, com a seguinte redação: "Os
preços propostos/contratados serão
reajustados na forma e data-base
estabelecidos pela ANATEL, para
tanto cabendo provocação por parte
da contratada, negociação entre as
parte e com incidência máxima do
índice IST (Índice de Serviços de
Telecomunicações) ou outro índice
que
o
substitua,
observando-se
sempre intervalo não inferior a 12
(doze) meses entre as datas-bases
dos
reajustes
concedidos
da
cobrança de tarifas ou de preços."

- base de cálculo da multa: na forma
do Parecer 1381, evento 0566720, esta
unidade técnica entende pela manutenção
da redação posta; dada à criticidade dos
serviços
buscados.
Serviços
estes
essenciais não só para a instutição, aos
processos eleitorais, mas principalmente
para o atendimento ao eleitor;
- penalidades: na forma do Parecer
1381, evento 0566720, esta unidade
técnica entende pela manutenção da
redação posta; dada à criticidade dos
serviços
buscados.
Serviços
estes
essenciais não só para a instutição, aos
processos eleitorais, mas principalmente
para o atendimento ao eleitor e
- perﬁl da contratação inicial: os
perﬁs iniciais são encontrados no Anexo
I-B, evento 0565229, coluna descrita
como "Tipo/Velocidade", devendo, por
necessário, ser o referido anexo ser
publicado em conjunto com as demais
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específicações."

De
acordo
com
a
informação
da
SLC
(0581557),
a
minuta
contou
com
as
seguintes
alterações: prazo de vigência do contrato de 30 (trinta) meses,
previsão de pagamento com código de barras e forma de
reajuste do contrato alterada, com base no atual Termo de
Referência (0580003).
O item 20.6 dos Estudos Preliminares justiﬁca
a previsão deste prazo de vigência inusual:

"20.6. Vigência da
Serviço (Art. 16, VI)

Prestação

de

A contratação deverá ser realizada por
período de 30 meses, dados os prazos de
implantação que chegam, na forma
histórica das contratação, até 150 dias,
bem
assim
pelas
diﬁculdades
de
substituição da contratação, renováveis
ao critério de Administração e de acordo
com a legislação aplicável.
As diﬁculdades de implantação e de
renovação
da
Contratação
estão
robustamente
documentadas
nas
renovações
dos
contratos
40/2014,
51/2009,
Procedimento
Administrativo TRE/AL 25.076/2011."
Veriﬁca-se, contudo, que o valor máximo da
contratação adotado pelo item 10.2 da minuta do edital
manteve o valor de referência anteriormente publicado no PE
28/2019, quando a previsão da vigência contratual foi
divulgada como sendo 12 (doze) meses, a saber, R$
1.027.634,16 (um milhão e vinte e sete mil e seiscentos e
trinta e quatro reais e dezesseis centavos).
De acordo com o Anexo I-C, o valor anual do
contrato será de, no máximo, R$ 945.134,16 (novecentos e
quarenta e cinco mil cento e trinta e quatro reais e dezesseis
centavos), sendo que no primeiro ano haverá a incidência dos
custos de instalação, estimados em R$ 82.500,00 (oitenta e
dois mil e quinhentos reais).
Com a mudança da duração da vigência contratual,
faz-se mister esclarecer a proporcionalidade dos referidos
valores, inclusive confirmar a cotação de preços.
Dado o exposto, seguem os autos à SAD para os
devidos ajustes.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 15/08/2019, às 19:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0581659 e o código CRC 4C058D31.
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Maceió, 20 de agosto de 2019.

À COMAP.
Senhora Coordenadora,
Considerando a solicitação de diligência formulada
pela Assessoria Jurídica da Diretoria-geral por meio do
Parecer 1662 (0581659), faço remessa dos autos a esssa
coordenadoria para, por meio da unidade competente,
esclarecer os valores relativos ao preço estimado da despesa,
levando-se em conta a proporcionalidade do período previsto
de contratação, além de conﬁrmar a cotação de preços levada
a efeito nos autos, se for o caso.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/08/2019, às 14:43, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0583330 e o código CRC AE6024B2.
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Maceió, 20 de agosto de 2019.

À SLC
Senhora Chefe,
Diante do Despacho GSAD 0583330, encaminho os
presentes autos para que se proceda aos ajustes solicitados
no Parecer 1662, 0581659.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 21/08/2019, às 14:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0583493 e o código CRC 6E4AE1C5.
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Maceió, 22 de agosto de 2019.
À SEIC,

de ordem da Senhora Coordenadora da COMAP, encaminho os autos para esclarecer
os valores relativos ao preço estimado da despesa, levando-se em conta a
proporcionalidade do período previsto de contratação, além de confirmar a cotação de
preços levada a efeito nos autos, se for o caso, conforme solicitado no Parecer
1662 (0581659) da AJ-DG.
Após a SLC para ajustes na minuta.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 22/08/2019, às 11:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0584530 e o código CRC 71053CBF.
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Maceió, 22 de agosto de 2019.
Senhor Secretário,
Em atenção ao vosso despacho 0583493 e 0584530,
ratiﬁcamos nosso despacho 0538676, tempo em que conﬁrmamos a
estimativa levantada com auxilio da COINF e com relação a
proporcionalidade esclarecemos que, com o ﬁto de estimar os valores
unitários por item, utilizamos como base de valores unitário, mensal
e anual constantes no contrato original 40/2014, em seu 6º Termo de
Apostilamento, 0009665-09.2018.6.02.8000, atualizados com as
novas quantidades e vigência elencadas no Termo de Referência TIC
36 evento 0580003:
CONTRATO
N.º
40/2017
Serviço

Qtde
Unitário

con-TREAL-PERFIL
1
con-TREAL-PERFIL
2
con-TREAL-PERFIL
3
con-TREAL-PERFIL
4

Valores
repactuados
Mensal
Anual

Total (30 MESES)

0

R$12.074,73 R$0,00

R$0,00

R$0,00

0

R$21.119,20 R$0,00

R$0,00

R$0,00

0

R$27.254,75 R$0,00

R$0,00

R$0,00

1

R$7.951,63 R$7.951,63 R$95.419,56 R$238.548,90

con-TREAL-PERFIL 0
5

R$16.274,29 R$0,00

R$0,00

R$0,00

con-TREAL-PERFIL 0
6

R$20.123,59 R$0,00

R$0,00

R$0,00

Despacho SEIC 0584588
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con-ded6
AL-perfil-1
con-ded35
AL-perfil-2

R$762,50

R$4.575,00 R$54.900,00 R$137.250,00

R$1.289,01 R$45.115,35 R$541.384,20 R$1.353.460,50

con-ded0
AL-perfil-3

R$2.817,43 R$0,00

con-ded1
AL-perfil-4

R$9.044,47 R$9.044,47 R$108.533,64 R$271.334,10

con-ded0
AL-perfil-5

R$11.854,41 R$0,00

con-ded1
AL-perfil-6

R$12.074,73 R$12.074,73 R$144.896,76 R$362.241,90

TOTAL

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$78.761,18 945.134,16

R$2.362.835,40

E para os valores de instalação, utilizamos a proposta de
menor preço pela Empresa Aloo Telecom (0532958), e ajustamos
proporcionalmente e considerando as zonas extintas:
CONTRATO N.º
40/2017
Serviço

Qtde

Valores
repactuados
Unitário

Mensal

ins-con-TRE
Valt-PERFIL-con-TRE

1
1

R$1.500,00
R$1.500,00

R$1.500,00
R$1.500,00

inst-con-ded

43

R$1.500,00

R$64.500,00

Valt-PERFIL-con-ded

10
R$1.500,00
TOTAL

R$15.000,00
R$82.500,00

Assim sendo, estimamos o valor anual acrescido
de
R$
82.500,00
referente
a
instalação,
totalizando R$
2.445.335,40 ( Dois milhões, quatrocentos e quartenta e cinco mil,
trezentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos). Razão pela qual
solicitamos a ciência e concordância da COINF da estimativa obtida.
Sugerimos, por ﬁm, que a aquisição seja feita por meio de
Licitação, modalidade Pregão Eletrônico, com base na Lei nº
10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 5.450/2005, com
participação ampla.
Atenciosamente.
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Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 22/08/2019, às 14:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Secretário de Tecnologia da Informação Substituto, em 22/08/2019, às 14:56,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0584588 e o código CRC D3A3D202.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de agosto de 2019.

À SLC
Senhora Chefe,
Ciente do Despacho SEIC 0584588, encaminho os
presentes autos para atendimento do Despacho GSAD
0583330.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/08/2019, às 16:30, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0584722 e o código CRC 26EB4D29.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
PROCESSO Nº: 0011213-69.2018.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
Data: XX de XXXX de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA
Horário de Abertura: XX horas
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme descrito
neste Edital e seus Anexos, objetivando a contratação de serviços de telecomunicações,
para prover a comunicação de dados entre a sede o TRE/AL, os Cartórios Eleitorais e
escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o estado de Alagoas, incluindo:
fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos necessários para o
funcionamento correto destes enlaces, e serviço de implantação, operação, manutenção e
gerência destes enlaces, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Tecnologia da Informação deste Tribunal.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo
Decreto nº 5.450, de 31/05/2005 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 8.538,
de 06/10/15, o Decreto nº 7.174/2010, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência
deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se
adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber, pela Lei nº
8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.
1- DO OBJETO
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a contratação de serviços de telecomunicações
para prover a comunicação de dados entre a sede o TRE/AL, os Cartórios Eleitorais e
escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o estado de Alagoas,
incluindo: fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos
necessários para o funcionamento correto destes enlaces, e serviço de implantação,
operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme especificações deste edital e
seus anexos.
1.1.1. Considera-se o “Backbone Secundário” de comunicação de dados o conjunto
de enlaces de comunicação de dados que compreende a conexão entre os Cartórios
Eleitorais, escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas e a rede da Justiça
Eleitoral em Alagoas.
1.1.2. A licitante contratada deverá prover os serviços de telecomunicações de dados
entre os Cartórios Eleitorais em Alagoas, escritórios remotos da Justiça Eleitoral em
Alagoas e o Prédio sede do TRE/AL, conforme explicitado no item 4 do Anexo I-A
(Especificações do objeto).
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1.1.3. As exigências e especificações destinadas aos cartórios eleitorais, para fins de
facilitação de leitura, são automaticamente aplicáveis aos escritórios remotos da
Justiça Eleitoral em Alagoas, nos itens do Termo de Referência (Anexo I).
1.1.4. O Backbone Secundário especificado neste edital deverá substituir o backbone
atual de ligação entre os Cartórios Eleitorais e o Prédio Sede do TRE/AL,
implementado por meio do Contrato TRE/AL nº 40/2014. À medida que os enlaces
forem ativados no Backbone Secundário especificado neste Edital, os enlaces
integrantes do Contrato TRE/AL nº 40/2014 serão desativados, garantindo o
funcionamento contínuo das conexões entre os Cartórios Eleitorais e o Prédio Sede
do TRE/AL.
2 – DOS PRAZOS
2.1.
Os prazos para implantação dos serviços deverão observar o disposto no
ANEXO I-A deste edital.
2.2.
O prazo de vigência do contrato objeto deste edital é de 30 (trinta) meses, a
partir da data de assinatura do contrato, prorrogáveis até o limite de 60 (sessenta) meses,
a critério de Administração e conforme a legislação de regência.
3 – DA PARTICIPAÇÃO
3.1.
Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas
as demais exigências deste Edital e seus anexos.
3.2.
Será admitida a participação de empresas associadas na forma de consórcio,
obedecido o disposto no art. 16 do Decreto nº 5.450/2005, devendo ser apresentados
junto com os documentos de habilitação os seguintes documentos:
3.2.1. Comprovação de compromisso de constituição de consórcio, formalizado por
instrumento público ou particular, subscrito pelos representantes das empresas
participantes, com indicação da empresa “Líder” (Responsável) e declaração de
responsabilidade solidária de todas as integrantes, pelos atos praticados em
consórcio, tanto na fase de licitação, quanto na de execução do futuro contrato. As
empresas consorciadas deverão promover a constituição e o registro do consórcio,
se vencedor da licitação, antes da celebração do contrato.
3.2.2. Declaração de aceitação, pela empresa “Líder” de ser a responsável pela
execução de todo o objeto da licitação, sem prejuízo da responsabilidade solidária
das demais consorciadas, no caso de o consórcio ser o vencedor.
3.2.3. No caso de formação de consórcio para atendimento aos requisitos do Anexo IA deste edital deve ser apresentada uma das empresas como “Líder” (Responsável)
do consórcio, deve ser descrita, na proposta a ser apresentada, a responsabilidade
de cada uma das empresas consorciadas, e devem ser observadas todas as demais
regras e restrições constantes da Lei 8.666/93 (Artigo 33). A empresa “Líder” do
consórcio deverá responder ao contratante diretamente por todos os serviços que
venham a ser contratados.
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3.2.3.1. A empresa “Líder” não pode deixar o consórcio, sob pena de
encerramento do contrato. Caso qualquer uma das demais empresas
integrantes do consórcio deixe o consórcio, os trabalhos executados por esta
empresa devem ser executados pelas demais empresas integrantes do
consórcio, sem prejuízo do andamento dos serviços. Toda a documentação
apresentada pela empresa que eventualmente deixar o consórcio deverá ser
apresentada pelas demais que se responsabilizarem pela execução do serviço
atribuído a esta empresa, de forma a comprovar o atendimento aos requisitos
do edital.
3.3.
Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo próprio
do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua
proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
3.3.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
3.4.
No ato de envio de suas propostas, as Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte deverão declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem
aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazerem jus aos
benefícios previstos no referido diploma legal.
3.5.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
3.5.1. Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso
de credores, em dissolução ou em liquidação;
3.5.2. Que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da
punição;
3.5.3.

Estrangeiras que não funcionem no País;

3.5.4. Que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da
Resolução 229/2016-CNJ.
4 – DA VISTORIA
4.1.
As proponentes interessadas na prestação dos serviços contidos neste edital
poderão vistoriar os locais em que a infraestrutura necessária à prestação do serviço será
instalada, em companhia de servidor designado para esse fim, para perfeito
conhecimento do objeto licitado e das condições físicas existentes para possível retirada e
reinstalação de equipamentos, não se admitindo alegação posterior de desconhecimento
de dificuldades caso optem por não realizá-la.
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4.2.
A vistoria acima mencionada, de caráter facultativo, poderá ser agendada na
Coordenadoria de Infraestrutura do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, através do email cie@tre-al.jus.br ou pelo telefone (82) 2122-7753.
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
5.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).
5.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para
fins de habilitação.
5.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para
acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico,
criados quando do credenciamento supracitado.
5.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade
legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
5.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art.
3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
6.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas,
assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art. 13º, do
Decreto nº 5.450/05).
6.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante
o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão (Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05).
6.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do
serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas
para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
6.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05).
6.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do campo
"descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
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a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o
disposto no item 6.7 do edital; e
b) descrição completa dos serviços que compõem o lote único, de acordo com o Anexo
I-A deste edital.
6.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob
pena de desclassificação.
6.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações
exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto o
licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
6.4.2.1. Entretanto, se da proposta constarem condições materiais mais
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para
efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na
execução contratual.
6.4.3. Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado
capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta
ajustada encaminhada nos termos do item 6.12.
6.5.
As declarações referidas no subitem 12.1. “c”, deverão ser enviadas, em
campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta
pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação,
quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das
mesmas pelo(s) vencedor(es).
6.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais,
embalagens, frete etc.
6.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas
pelo período de 60 (sessenta) dias.
6.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos
desta licitação (Anexo I-A) e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”,
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.
6.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou
encargo.
6.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
6.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de
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junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que
contrarie expressamente quaisquer dos itens deste edital.
6.12.
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, se necessário, deverão
ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro.
Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do
licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco,
agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para
tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
6.13.
Também deverão ser encaminhados, como anexo, pelo sistema Comprasnet,
quando solicitado pelo Pregoeiro, os seguintes documentos:
a) Relação dos estabelecimentos (matriz e/ou filiais e/ou pontos de assistência) que a
licitante possui, cada qual apto a prestar os serviços de suporte aos enlaces de
dados solicitados no Termo de Referência em anexo, devendo compreender, no
mínimo, um escritório no estado Alagoas;
a.1) Na relação dos estabelecimentos devem ser discriminados o nome, CNPJ,
endereço, telefone e responsável técnico.
b) Especificações Técnicas da proposta, com:
b.1) Descrição dos aspectos técnicos dos produtos e serviços oferecidos;
b.2) Planilhas Técnicas, com informações sobre as linhas de comunicação.
c) Planilha de Preços, conforme Modelo do Anexo I-D.
6.13.1. O documento contendo as especificações técnicas que não atendam os
requisitos mínimos especificados no Termo de Referência, implicará na
desclassificação da licitante.
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital,
via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais
deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente
edital.
7.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital
ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente
desclassificadas pelo pregoeiro.
7.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
7.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
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8.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e
respectivo horário de registro e valor.
8.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor global dos serviços ofertados,
considerando a vigência contratual de 30 (trinta) meses.
8.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e
as regras de aceitação dos mesmos.
8.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
8.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro pelo sistema.
8.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame,
sem prejuízo dos atos realizados.
8.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação
desta licitação.
8.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances.
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a
recepção de lances.
8.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste
Edital.
8.9. Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão reduzir seus preços ao
valor da proposta do licitante mais bem classificado.
8.10. A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
9 - DO CRITÉRIO DE DESEMPATE
9.1.
Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação a
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto no art. 44 da Lei
Complementar nº 123/2006.
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9.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco
por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
9.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
9.1.3. Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão Eletrônico,
após encerramento da fase de lances identificará, em coluna própria as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes, fazendo a comparação
entre os valores da primeira colocada, caso esta não seja uma Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, e das demais Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, na ordem de classificação.
9.2.
Após o encerramento, para cada item que teve uma empresa de médio ou
grande porte como vencedora do melhor lance, o sistema selecionará todas as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo último lance enviado, para o item, seja
até 5% superior à oferta vencedora. Após este procedimento, o sistema enviará
mensagem, via chat, informando quais os itens terão desempate no lance.
9.3.
Para efeito do disposto no item 9.1., ocorrendo o empate, proceder-se-á da
seguinte forma:
I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que lhe será adjudicado o objeto licitado. Para viabilizar tal
procedimento, o Sistema selecionará os itens com tais características,
disponibilizando-os automaticamente nas telas do pregoeiro e fornecedor,
encaminhado mensagem também automática, por meio do chat, convocando a
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em segundo lugar, a
fazer sua última oferta no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de decair do direito
concedido;
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em segundo
lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema convocará as
demais Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte participantes na mesma
condição, na ordem de classificação;
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova
classificação dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou não
existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte participante, prevalecerá a
classificação inicial;
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% (cinco por cento) da
primeira colocada, e permanecendo o empate até o encerramento do item, o
sistema fará um sorteio eletrônico entre tais fornecedores, definindo e convocando
automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do
desempate.
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V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar,
quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de proposta e
classificação final dos fornecedores participantes.
9.4.
Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas casas
decimais, sendo desprezadas as demais.
9.5.
Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o tempo será
interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será retomado de onde
parou.
10 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
10.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério de
menor preço por lote (lote único), decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
10.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite
máximo o valor total de R$ 2.445.335,40 (dois milhões e quatrocentos e quarenta e cinco
mil e trezentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos) o que de modo algum, vincula a
decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
10.2.1.
O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor de cada
item que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do lote ofertado, tendo
como limite os valores constantes no Anexo I-C.
10.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor preço
e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
10.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado de
julgamento das Propostas de Preços.
10.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que
atenda ao edital.
10.5.1 Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar
com o licitante para que seja obtido preço melhor.
11 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA.
11.1.
Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de preferência
estabelecidas no Decreto nº 7.174/2010.
12 - DA HABILITAÇÃO
12.1.
A habilitação
do licitante vencedor
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

será

verificada

mediante

a

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação da licitante perante o Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação Parcial, após a análise e
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtido por meio de extrato “on line” do
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site do Comprasnet, exceto a Fazenda Estadual, por se tratar de prestação de
serviços.

a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data
de validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos
sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02
(dois) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de
certidão negativa de débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade
com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 6.5. do
edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.
d) Quanto à qualificação técnica:
d.1) Declaração de pessoa jurídica de direito público ou privado do país ou do
exterior, atendidas pela licitante, mencionando o bom funcionamento de sua WAN
com transmissão de dados com conexões dedicadas, e SGRS, utilizando técnicas e
meios de transmissão semelhantes às especificações deste Edital, com composição
de pelo menos 50 (cinquenta) conexões dedicadas entre “Escritórios Remotos” e seu
respectivo “Escritório Sede.”
d.1.1) As WANs consideradas nas declarações fornecidas devem ter sido
implementadas nas Regiões onde a licitante tenha Outorga da ANATEL
correspondente ao ITEM 01 do Termo de Referência (Anexo I).
d.1.2)

A declaração deve conter pelo menos as seguintes informações:

d.1.2.1)

Nome da empresa ou instituição;

d.1.2.2)

Nome e cargo de quem assinou;

d.1.2.3)

Telefone para contato;

d.1.2.4)

Descrição breve da rede;

d.1.2.5)

Bom funcionamento da rede;

d.1.2.6)

Data que entrou em funcionamento.

d.2) para comprovar capacidade para execução dos serviços que abrangem as
atividades de suporte técnico, apresentando os seguintes documentos:
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d.2.1) No caso de licitantes concorrendo individualmente:
d.2.1.1) Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação
de dados multimídia dentro do Estado de Alagoas, ou
d.2.1.2) Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação
de dados multimídia em nível nacional ou regional, que contemple o Estado
de Alagoas.
d.2.2) No caso de licitantes concorrendo na forma de consórcio:
d.2.2.1) A empresa LÍDER do consórcio deve apresentar:
d.2.2.1.1) Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de
comunicação de dados multimídia dentro do Estado de Alagoas, ou
d.2.2.1.2) Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de
comunicação de dados multimídia em nível nacional ou regional, que
contemple o Estado de Alagoas.
d.2.2.2) As demais empresas integrantes do consórcio devem apresentar:
d.2.2.2.1) Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de
comunicação de dados multimídia dentro do estado de Alagoas, ou
d.2.2.2.2) Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de
comunicação de dados multimídia em nível nacional ou regional, que
contemple o Estado de Alagoas.
e) Quanto à Qualificação Econômico-Financeira:
e.1) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma de lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 meses
da data de apresentação da proposta.
e.1.1) Serão considerados na forma de lei o balanço patrimonial e as
demonstrações contábeis assim apresentados:
e.1.1) publicados em Diário Oficial; ou
e.1.2) publicados em jornal de grande circulação; ou
e.1.3) por cópia registrada no órgão de Registro Público competente
da sede ou domicílio da licitante; ou
e.1.4) por cópia extraída do Livro Diário – devidamente autenticado
no órgão de Registro Público competente da sede ou
domicílio da licitante – inclusive com os Termos de Abertura e
de Encerramento.
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e.1.2) A análise da qualificação econômico-financeira será feita por
servidores qualificados designados pelo Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas e avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão ser iguais ou
superiores a 1 (um):

LG = _ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO_
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
SG = _________________ATIVO TOTAL___________________
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
LC = _ATIVO CIRCULANTE__
PASSIVO CIRCULANTE
e.1.3) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de
cálculos juntado ao balanço;

e.1.4) A licitante que apresentar resultado menor do que 1, em quaisquer
dos índices – Liquidez Geral – LG, Solvência Geral – SG, e Liquidez
Corrente – LC, deverá possuir patrimônio líquido mínimo
correspondente a 10% do valor estimado da contratação do ITEM para
o qual está concorrendo, na forma dos §§ 2º e 3º do art. 31 da Lei nº
8.666/93.
e.1.5) Se necessária a atualização do balanço e do patrimônio líquido,
deverá ser apresentado, juntamente com esses documentos, o
memorial de cálculo correspondente.
e.1.6) As demonstrações contábeis deverão apresentar as assinaturas do
titular ou representante da empresa e do contabilista responsável,
legalmente habilitado.
e.1.7) As demonstrações contábeis das empresas com menos de um
exercício social de existência devem cumprir a exigência contida na
lei, mediante a apresentação do Balanço de Abertura ou do último
Balanço Patrimonial levantado.
e.1.8) Poderão ser exigidas das empresas, para confrontação com as
Demonstrações Contábeis, as informações prestadas à Receita
Federal.
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e.1.9) Para as licitantes cadastradas no SICAF, cujos índices de LG, SG e LC
sejam iguais ou superiores a 1, fica dispensada a apresentação do
balanço patrimonial e das demonstrações contábeis.
e.2) certidão negativa de falência, recuperação judicial e concordata, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica.
12.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, o
pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação
no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
12.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado
em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito)
horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos,
comprovando sua idoneidade.
12.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos,
o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
12.4.
A comprovação da regularidade fiscal das Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte licitantes será exigida para efeito de contratação, conforme estipula o art.
42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
12.4.1. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando
da comprovação de que trata o item 12.4., será assegurado prazo de cinco dias
úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
12.4.2. Para aplicação do disposto no subitem 12.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de
habilitação.
12.4.3. A prorrogação do prazo previsto no subitem 12.4.1., poderá ser concedida, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.
12.4.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá
após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 12.4.1. e 12.4.3.
12.4.5. A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens
12.4.1. e 12.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. XX da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à
administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, ou revogar a licitação.
12.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos
para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do
item 12.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
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12.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
12.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da
empresa licitante cadastrada no SICAF.
12.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
13 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
13.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a
peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
13.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
13.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada
nova data para realização do certame.
13.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados à
Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o
endereço de e-mail: slc@tre-al.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos
referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site
www.comprasnet.gov.br.
14 - DOS RECURSOS
14.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
14.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao término
do tempo informado.
14.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro
decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso
registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no
prazo de 3 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde
logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente
por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à
autoridade competente.
14.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos
que não sejam passíveis de aproveitamento.
14.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo estipulado
pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto
pelo pregoeiro ao vencedor.
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15 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
15.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro
sempre que não houver recurso.
15.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente
e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
15.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN –
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do
Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.
16 - DA CONTRATAÇÃO.
16.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante
contrato, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazo de pagamento,
prazo de início da prestação dos serviços, em conformidade com este edital e seus
anexos.
16.2.
A licitante vencedora deverá assinar e devolver o instrumento contratual no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação para tal fim.
16.3.
Antes da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante
a vigência do contrato.
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
17.1.

As constantes da Cláusula Nona do Anexo III deste Edital.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
18.1.

As constantes da Cláusula Oitava do Anexo III deste Edital.

19 – DA ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS
19.1. A aceitação dos serviços contratados será realizada em etapas. A CONTRATADA
deverá preparar e fornecer previamente os Planos de Testes de Aceitação, que serão
submetidos ao CONTRATANTE para fins de análise e aprovação.
19.2. A CONTRATADA deverá também fornecer todos os meios e recursos necessários
para a realização dos processos de aceitação dos serviços contratados.
19.3. As etapas de aceitação serão:
19.3.1.

Aceitação dos Enlaces;

19.3.2.

Aceitação Global;

19.3.3.

Aceitação Final.
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19.4. As aceitações serão formalizadas através de Relatórios de Testes de Aceitação
(emitidos com base nos Planos de Testes de Aceitação) devidamente assinados pelos
executores dos testes. A CONTRATADA elaborará um modelo de Relatório de Testes que
deverá ser aprovado pelo CONTRATANTE antes de seu uso.
19.5. Aceitação dos
dedicadas):

Enlaces

do

Backbone

Secundário

(Concentrador,

conexões

19.5.1.
Estas aceitações seguirão os Planos de Testes de Aceitação dos Enlaces do
Backbone Secundário, e serão realizadas de acordo com o cronograma elaborado pela
licitante contratada. A execução dos testes será de responsabilidade da licitante
contratada com acompanhamento pelos técnicos do Contratante. A licitante contratada
deverá fornecer equipamentos, documentação e outras facilidades adicionais
necessárias para a realização dos testes.
19.6. Aceitação Global:
19.6.1.
A Aceitação Global seguirá o Plano de Testes de Aceitação Global. A
execução dos testes será de responsabilidade da licitante contratada com
acompanhamento pelos técnicos do Contratante.
19.6.2.
Esta aceitação ocorrerá somente após a Aceitação dos Enlaces do Backbone
Secundário;
19.6.3.
A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos, documentação e outras
facilidades adicionais necessárias para a realização dos testes.
19.7. Aceitação Final:
19.7.1.
Esta aceitação será considerada realizada após o Período de Funcionamento
Experimental – PFE, que é o período de 30 (trinta) dias em funcionamento ininterrupto
após a Aceitação Global, e após a eliminação de todas as pendências.
19.7.2.
A condição para Aceitação Final é que todos os serviços fornecidos para o
Backbone Secundário funcionem de forma ininterrupta durante 30 (trinta) dias,
conforme determina o PFE.
19.7.3.
As condições para cumprimento do PFE estão descritas no item “Período de
Funcionamento Experimental – PFE” do ANEXO I-A do Edital de Licitação TRE/AL nº
XX/2019.
20 – DA GARANTIA
20.1.
Para fiel cumprimento das obrigações assumidas, a licitante CONTRATADA
prestará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, numas das
modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias
úteis a partir da assinatura do contrato.
20.2.
A licitante CONTRATADA se obriga a apresentar nova garantia, conforme o
caso, no prazo máximo de 48 horas, antes do seu vencimento, ou da redução do seu valor
em razão de aplicação de quaisquer penalidades, ou da assinatura de termo aditivo que
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implique na elevação do valor do contrato, mantendo-se o mesmo percentual
estabelecido no caput desta Cláusula.
20.3.
A garantia, ou a parte remanescente, será devolvida à CONTRATADA após o
cumprimento integral das obrigações decorrentes do contrato.
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
21.1.
A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União
e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações legais.
21.2.
Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla
defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e
das cabíveis cominações legais.
21.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante contratada juntamente com
as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
21.4.
A CONTRATADA, durante a execução do contrato, ficará sujeita a advertência e
multa de mora, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir:
21.4.1. Para efeito de aplicação de advertência e multa, às infrações são atribuídos
graus, conforme as tabelas 1 e 2 a seguir:
Grau

Correspondência

1

Advertência

2

Multa de 0,2 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 2,5% do contrato por ocorrência..

3

Multa de 0,4 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 7,5% do contrato por ocorrência..

4

Multa de 0,8 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 15% do contrato por ocorrência..

5

Multa de 1,6 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 30% do contrato por ocorrência.

Item
1
2
3

Descrição
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexo
não previstos nesta tabela de penalidades, por item e por
ocorrência
Atrasar na entrega de qualquer serviço não previsto nesta tabela
de penalidades
Deixar de cumprir determinação formal ou instrução do
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

22
23

fiscalizador, por ocorrência
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos
não previstos nesta tabela de penalidades, após reincidência
formalmente notificada pelo fiscalizador, por item e por ocorrência
Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 1º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento
Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 2º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento
Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 3º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento
Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 4º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento
Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão da Aceitação Global,
considerando o prazo definido no cronograma de eventos deste
documento
Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão do PFE, consideradas
as exigências especificadas para cumprimento deste Período de
Funcionamento Experimental neste documento
Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de
endereço ou velocidade de conexão dedicada, por item por
ocorrência
Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de
endereço ou velocidade de um Concentrador, por item por
ocorrência
Problemas de não funcionamento de um Concentrador
Problemas de não funcionamento de uma conexão TRE
Problemas de não funcionamento de todas conexões TRE
Problemas de não funcionamento de uma conexão dedicada
Problemas de não funcionamento de cinco ou mais conexões
Não prestação do Serviço de Manutenção de acordo com as
características especificadas neste documento
Não atendimento ao SLA contratado durante 3 (três) meses
seguidos (em qualquer tempo) para qualquer dos enlaces
(conexões TREs e conexões dedicadas)
Não atendimento ao SLA contratado durante 2 períodos de 2 (dois)
meses seguidos em um ano (contagem de cada ano a partir da
Aceitação Global) para qualquer dos enlaces (conexões TREs e
conexões dedicadas)
Não atendimento ao SLA contratado durante 4 períodos de 1 (um)
mês em um ano (contagem de cada ano a partir da Aceitação
Global) para qualquer dos enlaces (conexões TREs e conexões
dedicadas)
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso
fortuito, os serviços contratuais, por dia de ocorrência
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico,
lesão corporal ou consequências letais
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21.4.1.1. O atendimento para a resolução de problemas nos circuitos obedecerá aos
prazos abaixo:
a)

b)

c)

Severidade ALTA: Esse nível de severidade é aplicado quando há a
indisponibilidade no uso do serviço. Prazo para atendimento inicial: 06 (seis)
horas, contadas a partir do registro da ocorrência. Prazo de Solução Definitiva
de 24 (quatro) horas;
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 para atendimento inicial: 12 (doze) horas,
contadas a partir do registro da ocorrência. Prazo de Solução Definitiva de 48
(quarenta e oito) horas.
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.

21.4.1.2. 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, dentro dos limites temporais estabelecidos
inicialmente;
21.4.1.3. Será considerado para efeitos do nível 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;
21.4.1.4. A CONTRATADA estará sujeita, garantida prévia defesa e sem prejuízo da
possibilidade de rescisão do contrato, a penalidades e/ou multas;
21.4.1.5. As multas poderão ser aplicadas cumulativamente, a critério do TRE-AL e
em função do não cumprimento do Acordo de Nível de Serviço, conforme a
severidade apresentada;
21.4.1.6. A contagem do prazo de solução definitiva de cada chamado será a partir
da abertura do chamado na Central de Atendimento disponibilizada pela
CONTRATADA, até o momento da comunicação da solução definitiva do problema e
aceite pela equipe técnica do TRE-AL;
21.4.1.7. 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 TREAL 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.
21.4.1.8. Em Véspera e dia da Eleição, considerados os turnos de eleições oficiais
individualmente e eleições suplementares, com a comunicação formal nesta última
hipótese, deverá haver técnico de emergência nas dependências do TRE, com
capacitação referente aos equipamentos instalados no ponto concentrador e nos
cartórios/escritórios remotos e com os demais contatos necessários, sendo o prazo
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de solução definitiva para severidade ALTA contada a partir do registro da ocorrência
de 08 horas na véspera e de 120 minutos no dia da Eleição;
21.4.1.9. Não cumprimento do prazo de solução na véspera e dia da eleição enseja
em multa de 5% do valor global do contrato, acréscimo de 0,5% de multa a cada 60
minutos de atraso suplementar até o máximo de 15%, salvo força maior
devidamente comprovada.
21.5. Observações importantes:
a) A verificação do cumprimento dos prazos de fornecimento dos produtos e serviços que
compõem o Backbone Secundário, para efeito de aplicação das penalidades previstas,
será feita tomando-se por base o Cronograma de Eventos definido no Anexo I-A;
b) A verificação do cumprimento do SLA definido no Anexo I-A será feita com base nos
chamados de manutenção registrados junto ao SGRS fornecido e com base nos
registros de ocorrências efetuados pelo Contratante. Deve ser considerado que:
b.1) O PNF – Período de Não Funcionamento do Enlace será computado em minutos a
partir da “abertura do chamado de manutenção” feito pelo “0800” da licitante
contratada;
b.2) O término do PNF será computado a partir do aceite da manutenção (fechamento
do chamado) obrigatoriamente feito por um técnico do local responsável pela
abertura do chamado, sendo necessária a identificação deste técnico responsável
pelo fechamento do chamado;
b.3) O somatório de PNF em minutos (“períodos de não funcionamento do enlace”)
será o tempo considerado como base para avaliar o cumprimento do SLA, e será
tomado como base para a aplicação de todas as penalidades previstas neste
documento devido ao não cumprimento deste requisito;
c) O não atendimento do SLA, e consequente redução do valor a ser faturado, não
inibe a aplicação das penalidades previstas em contrato;
d) O não cumprimento de qualquer exigência definida no Anexo I-A que implique em
aplicação de penalidades conforme o previsto no edital, no capítulo referente a
“SANÇÕES ADMINISTRATIVAS”, será notificado à licitante contratada por meio de
mensagem emitida pelo Gestor do Contrato designado pelo Contratante, com cópia
para a Secretaria de Tecnologia da Informação/(órgão) Contratante, Secretaria de
Administração/(órgão) Contratante e Diretoria da Contratada.
21.6.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou cobrado
judicialmente.
21.7.
Na aplicação das penalidades previstas neste Item a autoridade competente
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas
em fatos reais e comprovados.
21.8.
A CONTRATADA, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
execução dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
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devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições deste contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
21.9.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109, da
Lei nº 8.666/93.
21.10.
Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro
de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância
será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º
do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao
mês.
21.11.
O CONTRATANTE promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta à CONTRATADA.
21.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
21.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário Eletrônico.
21.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.
21.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da
União.
22 - DO PAGAMENTO
22.1.
O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do
Fornecedor, por ordem bancária, no prazo de 10 (dez) dias, quando mantidas as mesmas
condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos:
a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão
(nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito – CND,
comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF,
comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria
da Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e
Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
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22.1.1. O pagamento poderá ser efetuado através do sistema de código de barras, se
houver solicitação da contratada.
22.2.
Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.
22.3.
O pagamento dos serviços na fase de implantação do Backbone Secundário
será feito em parcelas, conforme o cronograma da Tabela 1 abaixo, liberadas de acordo
com a execução e entrega. Deve ser observado que o Contratante requer um prazo
máximo de 10 (dez) dias para atestar e operacionalizar o pagamento após cada
comprovação de execução e entrega de serviços.
22.4.
O pagamento dos serviços a serem prestados durante o prazo contratual será
feito em parcelas mensais, conforme mostrado na Tabela 2 abaixo. Deve ser observado
que o contratante requer um prazo máximo de 10 (dez) dias para atestar e
operacionalizar o pagamento após cada comprovação de execução e entrega de serviços.
22.4.1. O serviço de mudança de local de instalação de enlaces (obrigação acessória)
somente será efetuado se, e quando necessário, e efetivamente prestado, mediante
solicitação do TRE/AL.
TABELA 1 (mostra as parcelas de pagamentos conforme o evento condicionante):

Parcela

Valor

Evento Condicionante

a)

70% (∑ Vinst_con_TRE) +
70% (∑ Vinst_con_ded do 1º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 1º Grupo

b)

70% (∑ Vinst_con_ded do 2º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 2º Grupo

c)

70% (∑ Vinst_con_ded do 3º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 3º Grupo

d)

70% (∑ Vinst_con_ded do 4º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 4º Grupo

e)

70% (∑ Vinst_con_ded do 5º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 5º Grupo

f)

10% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Global

g)

20% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Final

22.4.2.
O pagamento dos serviços a serem prestados durante o prazo contratual
será feito em parcelas mensais, conforme mostrado na Tabela 2 abaixo:
TABELA 2

(mostra as condições para os pagamentos mensais de serviços):
Valor

Início / Período / Evento Condicionante
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Valor
Vmen_con_TRE_AL

Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL

Início / Período / Evento Condicionante
início : imediato a partir da Aceitação do 1º Grupo
período : até o final do contrato
evento condicionante: apresentação da “fatura”
relativa aos serviços executados até o 5º dia útil do
mês subsequente
início : imediato para todas as conexões dedicadas
instaladas em um determinado Grupo, a partir da
Aceitação deste Grupo
período : até o final do contrato
evento condicionante: apresentação da “fatura”
relativa aos serviços executados até o 5º dia útil do
mês subsequente

22.5. Desconto a ser aplicado pelo não cumprimento do SLA (Service Level Agreement)
ou NMS (Nível Mínimo de Serviço) contratado para conexões TRE e conexões dedicadas.
22.5.1.
O SLA não estará cumprido caso o somatório de tempos de parada do
respectivo enlace do Backbone Secundário exceda o tempo permitido de parada
Tpermparada, que é obtido por:
Concentrador:
Tpermparada_con_TRE = Ttotal_disp_con_TRE x (1 – 0,9944)
onde:
Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma Concentrador no
respectivo mês
0,9944 equivale ao SLA de 99,44%
Conexões Dedicadas:
Tpermparada_con_ded = Ttotal_disp_con_ded x (1 – 0,991)
onde:
Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão dedicada
no respectivo mês
0,991 equivale ao SLA de 99,1%
22.5.2.
Em caso de não cumprimento do SLA (acordo de nível de serviço)
contratado, a CONTRATADA se obrigará a conceder um desconto na parcela
subsequente (do mês seguinte) de pagamento mensal, observando a seguinte regra:
Concentrador:
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Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_TRE_AL / Ttotal_disp_con_TRE) x
(2 x ( PNF – Tpermparada_con_TRE))
onde:
Vmen_con_TRE_AL = Valor mensal pago pela Concentrador
Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma Concentrador no
respectivo mês
 PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em minutos
Tpermparada_con_TRE = tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado

Conexões Dedicadas:
Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL / Ttotal_disp_con_ded) x
(2 x ( PNF – Tpermparada_con_ded))
onde:
Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL = Valor mensal pago pela respectiva conexão dedicada
Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão dedicada
no respectivo mês
 PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em minutos
Tpermparada_con_ded = tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado
Ou seja, o desconto na parcela subsequente será proporcional a 2 (duas) vezes ao
somatório dos PNF, descontado o tempo de parada permitido de acordo com o SLA
contratado.
Obs. 1: o PNF – Período de não funcionamento da conexão é o tempo decorrido
entre a “abertura de chamado técnico” e a solução do problema, atestada pela equipe
técnica da Justiça Eleitoral.
Obs. 2: serão excluídas dos cálculos de PNF as paradas programadas pela equipe
técnica da Justiça Eleitoral em conjunto com a CONTRATADA.
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22.6. Para que seja efetuado o pagamento, a CONTRATADA deverá:
a) Apresentar nota fiscal dos serviços prestados;
b) Comprovar sua regularidade, assim como a da executora do objeto, perante a
Seguridade Social (Certidão Negativa de Débito – CND), o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS – CRF) e a Fazenda Federal (Certidão
de Quitação de Tributos e Contribuições Federais e Certidão de Quitação da Dívida Ativa
da União fornecida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional);
c) Comprovar quitação dos impostos, taxas e demais encargos que incidam sobre os
pagamentos resultantes da contratação.
22.7. O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta e nota de
empenho.
22.7.1. Eventual mudança do CNPJ do estabelecimento da CONTRATADA
(matriz/filial) encarregada da execução do contrato, entre aqueles constantes dos
documentos de habilitação, terá de ser solicitada formal e justificadamente, com
antecedência mínima de 8 dias úteis, da data prevista para o pagamento da nota
fiscal, não se aceitando pedido de substituição de CNPJ após o dia 30 de novembro de
cada ano.
22.8.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

22.9.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

22.10.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
22.11.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
22.12.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

22.13.
Os preços propostos/contratados serão reajustados na forma e data-base
estabelecidos pela ANATEL, para tanto cabendo provocação por parte da contratada,
negociação entre as parte e com incidência máxima do índice IST (Índice de Serviços de
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Telecomunicações) ou outro índice que o substitua, observando-se sempre intervalo não
inferior a 12 (doze) meses entre as datas-bases dos reajustes concedidos da cobrança de
tarifas ou de preços, de acordo com a seguinte fórmula:
PR=IMR X PA, onde:
IMM
Onde:
PR= Preço Reajustado
IMR= Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste
IMM = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da proposta
PA= Preço anteriormente praticado
22.14.
A Administração antes de conceder o reajuste poderá exigir que a licitante
contratada apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de seus custos
ocorrida no período do reajuste proposto.
23 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
23.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, alocados
no Programa de Trabalho - PTRES nº 084621 (Julgamento de causas e gestão
administrativas) - Natureza da Despesa nº 339040 (Serviços de Tecnologia da Informação e
Comunicação).
23.2. As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das dotações
orçamentárias respectivas.
24 – DO LOCAL DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
24.1.
A listagem incluindo todos os locais de instalação e seus respectivos perfis, está
disponibilizada no Anexo I-A deste edital.
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
25.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular, no
todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da
legislação vigente.
25.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
25.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

das

25.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia
útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
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25.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no
TRE/AL.
25.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
25.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da
segurança do futuro contrato.
25.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado
neste edital.
25.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Farol,
Maceió – AL, CEP: 57051-090.
25.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive
para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao
certame.
25.11.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

25.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02, do
Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei 8.666/93.
25.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 25.9, no caso de ser retirado em
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.
25.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A – Especificações do objeto;
ANEXO I-B - Lista dos Locais de Instalação;
ANEXO I-C – Planilha de Preços Máximos;
ANEXO I-D – Planilha de Composição de Preços;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta de Contrato.
25.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não
puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
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Andréa de Albuquerque César
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
em substituição
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

01. Objeto

Contratação de serviços de telecomunicações para prover a
comunicação de dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça
Eleitoral, localizados em todo o estado de Alagoas, incluindo:
fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos
necessários para o funcionamento correto destes enlaces, e serviço
de implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces,
conforme especificações.

02. Quantidade

Item único

Há a necessidade de se buscar o detalhamento e atendê03. Resumo da Especificação do lo (Item DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)).
Objeto
04. Valor Estimado

05. Justificativa

R$ 2.445.335,40
A solução pretendida diz respeito à prestação do serviço desta
Justiça Especializada, leva em conta critérios com respeito à alta
disponibilidade que serão descritos no Projeto Básico, na forma de
SLA ou NMS - Nível Mínimo de Serviço, bem assim tempos de
solução.
Justifica-se o uso de meio de comunicação com alta resiliência
dado o grau de dependência da disponibilidade de serviços de TI,
notadamente em momentos eleitorais, mas não restrito a estes.

06. Prazo de Entrega
07. Adjudicação

Nos moldes da especificação
Por lote (lote único)

08. Classificação Orçamentária

Serviços de Comunicaçao de dados
Codigo de classificaçao da fonte de recurso: 3390.39.58.

09. Local de Entrega

Cartório Eleitorais e unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas,
conforme Ordem de Fornecimento própria.

10. Unidade Fiscalizadora

SEGI/COINF/STI

11. Unidade Gestora

SAD
Vide

12. Sanções Administrativas

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º,
III, a)
Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11)
Vide

13. Prazo de Pagamento

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º,
III, a)
Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)
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Vide
Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º,
III, a)
Subitem Recebimento do Objeto:

14. Estratégia de Recebimento

15. Modalidade
Licitação

e

Tipo

de

Vide
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
Contratação de serviços de telecomunicações para prover a
comunicação de dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, os
Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o
estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento
dos insumos necessários para o funcionamento correto destes enlaces, e serviço de
implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme
especificações.
1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)
Contratação de serviços de telecomunicações para prover a
comunicação de dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, os
Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o
estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento
dos insumos necessários para o funcionamento correto destes enlaces, e serviço de
implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme
especificações.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )


Substituir a atual contratação o atual Contrato TRE/AL nº 40/2014 – Backbone
Secundário de comunicação de dados entre o prédio sede e os cartórios eleitorais e
escritórios remotos de todo o Estado.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)




Criação de infraestrutura de comunicação - Backbone Secundário
Encaminhar o acesso à rede da Justiça Eleitoral.
Garantir o nível de disponibilidade da infraestrutura de comunicação servida pelo
backbone secundário.

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)


Continuidade dos serviços dos cartórios eleitorais e escritórios remotos que
guardam dependência de conectividade.

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de TIC
quanto à necessidade proeminente de minimização de riscos de perda de dados e
inoperância de serviços e sistemas informatizados.
O alinhamento pode ser visto quanto ao:
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Item dos desafios do PE para o período de 2016-2021:
o 8. Melhoria da infraestrutura e governança de tecnologia da informação
o Associado ao Indicador 19 e às iniciativas de Atualizar a infraestrutura de TI
nos cartórios eleitorais.

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de
Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da
Informação (STI) e os Estudos Preliminares 0488499 constantes do Processo SEI
nº 0011213-69.2018.6.02.8000 .
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)
A demanda prevista, vez que se trata de substituição de contratação,
reflete a necessidade da Administração expressa nos termos do Contrato TRE/AL nº
40/2014, com eventuais atualizações próprias do cenário tecnológico.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser fornecidos
por diferentes empresas no mercado de TIC.
Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se vislumbra
alternativa, por se tratar de serviço de conexão de dados essencial.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)
O objeto possui características comuns e usuais encontrados no
mercado de TIC e trata-se de prestação de serviços de comunicação de dados,
consistindo de serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
Não haverá parcelamento.
Pagamento mensal após a prestação dos serviços.
Adjudicação será por item.
2.10 Vigência
Será, na forma dos normativos vigentes.
assinatura.

A vigência será de 30 (trinta) meses, contados a partir de sua

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos
(Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)
A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do
tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento superior
contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento
de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por conta de possibilidade
de contingenciamento orçamentário indicamos a modalidade de registro de preços.
O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de bens e
serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta ou
indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
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organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta aquisição
por se tratar de bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo Pregão
Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento
de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por conta de possibilidade
de contingenciamento orçamentário indicamos a modalidade de registro de preços.
O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de bens e
serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta ou
indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta aquisição
por se tratar de bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Como se trata de substituição de solução, não haverá necessidade de
adequação elétrica nem aquisição de estrutura de acomodação da solução que não
eventualmente por parte e custo da Contratada. Os serviços contratados utilizarão a
estrutura já existente, no que tange a este Regional.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)
ABNT NBR 16264:2016
Cabeamento estruturado residencial
ABNT NBR 16521:2016
Cabeamento estruturado industrial
ABNT NBR 16415:2015
Caminhos e espaços para cabeamento estruturado
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ABNT NBR 14565:2012 Emenda 1:2013
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers
ABNT NBR 14565:2013
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers.
Normas e padrões ANATEL
2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)
1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e do(s) contrato(s) dela decorrentes,
por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;
3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente
termo, toda a documentação referente ao mesmo;
4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e
5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o cont
raditório e ampla defesa
6. Tudo sem prejuízo doutras decorrentes da Legislação, do Termo de Referência, do
Edital e do Contrato.
2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)
As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.
1.
Fornecer o(s) serviço(s) conforme especificações, quantidades, prazos e de
mais condições estabelecidas no Edital, na
Ata
de Registro de Preços,
na Ordem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato - conforme o caso
concreto;
2.
Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou em inglês;
3.
Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme
períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos;
4.
Comunicar formal
e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com
a
Central
de Atendimento;
5.
Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pelo
representante da Administração, referentes a qualquer
problema detectado ou ao andamento das atividades;
6.
Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou
a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
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7.
Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos,
caso necessários na forma do Termo de Referência, e pela execução dos
serviços, primando pela qualidade, desempenho, eficiência e produtividade na
execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento
será considerado infração passível de aplicação das penalidades previstas neste
Termo de Referência;
8.
Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico,
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

formal

9.
Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração
ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto,
respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações,
regras de negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa;
10.
Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obe
deçam rigorosamente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação
do
TRE/AL;
11.
Responsabilizarse pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias
para prestar a garantia on-site.
12. Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes
a qualquer problema detectado ou ao andamento dos serviços.
DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto
1 .OBJETIVO
1.1 .Contratação de serviços de telecomunicações para prover a comunicação de dados
entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, os Cartórios Eleitorais e escritórios
remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o estado de Alagoas, incluindo:
fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos necessários para o
funcionamento correto destes enlaces, e serviço de implantação, operação, manutenção e
gerência destes enlaces, conforme especificações contidas neste Termo de Referência.
Considera-se o “Backbone Secundário” de comunicação de dados o conjunto de enlaces
de comunicação de dados que compreende a conexão entre os Cartórios Eleitorais,
escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas e a rede da Justiça Eleitoral em
Alagoas.
A licitante contratada deverá prover os serviços de telecomunicações de dados entre os
Cartórios Eleitorais em Alagoas, escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas e o
Prédio Sede do TRE/AL, conforme explicitado no item 4 deste Termo de Referência.
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As exigências e especificações destinadas aos cartórios eleitorais, para fins de facilitação
de leitura, são automaticamente aplicáveis aos escritórios remotos da Justiça Eleitoral em
Alagoas, nos demais itens do presente Termo de Referência.
A listagem incluindo todos os locais de instalação e seus respectivos perfis, está
disponibilizada no Anexo I.
O Contrato gerado terá validade de 30 (trinta) meses, prorrogável de acordo com a
legislação vigente e a critério da Administração do Tribunal.
Fornecimento de todos os serviços solicitados neste Termo de Referência para
comunicação entre os Cartórios Eleitorais e o TRE/AL, localizados no Estado de Alagoas.
A estimativa do volume de serviços a serem contratados durante o prazo de validade e
todas as demais condições de prestação dos serviços indicados estão contidas neste
Termo de Referência.
A prestação dos serviços descritos deverá ser considerada em um contrato com vigência
de 30 (trinta) meses, podendo ser prorrogado nos termos da Lei, considerando o bom
andamento da execução dos serviços contratados.
O fornecimento dos serviços pode ser atendido por empresas licitantes individualmente,
ou empresas licitantes associadas na forma de consórcio.
No caso de formação de consórcio, para atendimento aos requisitos deste Termo de
Referência, deve ser apresentada uma das empresas como “Líder” (Responsável) do
consórcio, deve ser descrita, na proposta a ser apresentada, a responsabilidade de cada
uma das empresas consorciadas, e devem ser observadas todas as demais regras e
restrições constantes da Lei 8.666/93 (Artigo 33). A empresa “Líder” do consórcio deverá
responder ao contratante diretamente por todos os serviços que venham a ser
contratados.
A empresa “Líder” não pode deixar o consórcio, sob pena de encerramento do contrato.
Caso qualquer uma das demais empresas integrantes do consórcio deixe o consórcio, os
trabalhos executados por esta empresa devem ser executados pelas demais empresas
integrantes do consórcio, sem prejuízo do andamento dos serviços. Toda a documentação
apresentada pela empresa que eventualmente deixar o consórcio deverá ser apresentada
pelas demais que se responsabilizarem pela execução do serviço atribuído a esta
empresa, de forma a comprovar o atendimento aos requisitos do edital.
Em hipótese alguma haverá fracionamento de pagamento dos serviços prestados para as
empresas consorciadas. Desta forma, o pagamento será realizado de forma integral à
empresa Líder do Consórcio.
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No caso de licitantes concorrendo individualmente, é obrigatória a apresentação de:
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro do estado de Alagoas, ou
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro da Região I do Plano Geral de Outorgas da ANATEL, ou
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
em nível nacional.
O Backbone Secundário especificado neste Termo de Referência deverá substituir o
backbone atual de ligação entre os Cartórios Eleitorais e o Prédio Sede do TRE/AL,
implementado por meio do Contrato TRE/AL nº 51/2009 e substituído oportunamente pelo
Contrato TRE/AL nº 40/2014. À medida que os enlaces forem ativados no Backbone
Secundário especificado neste Termo de Referência, os enlaces integrantes do Contrato
TRE/AL nº 40/2014 serão desativados, garantindo o funcionamento contínuo das conexões
entre os Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e o Prédio Sede do TRE/AL.
2 .REQUISITOS GERAIS OBRIGATÓRIOS DO BACKBONE SECUNDÁRIO DE COMUNICAÇÃO DE
DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL DE ALAGOAS
O Backbone Secundário de comunicação de dados da Justiça Eleitoral de Alagoas é
formado por enlaces de comunicação entre Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e o
Prédio Sede do TRE/AL.
Os requisitos gerais aqui apresentados devem ser observados para o Backbone
Secundário, e que devem ser atendidos obrigatoriamente por todas as licitantes nas
propostas a serem apresentadas;
Permitir a comunicação entre Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e prédio Sede do
TRE/AL fornecendo os seguintes tipos de conexão em cada Cartório Eleitoral:
Conexão dedicada: modalidade de conexão que fica ativa 24 horas/dia, 7 dias/semana,
garantindo que o Cartório Eleitoral fique conectado com o TRE/AL todo o tempo, ou seja,
não há procedimento de desconexão;
Fornecer para o prédio sede do TRE/AL, no mínimo, um enlace para
recebimento/transmissão dos dados de/para os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos,
denominado “Concentrador”. Por meio do qual deverão ser encaminhados os dados
de/para as conexões dedicadas dos Cartórios Eleitorais e escritórios remotos;
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Fornecer os meios de comunicação necessários para implementar a conexão entre os
Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e o TRE/AL, conforme especificado neste Termo de
Referência;
Executar todos os serviços de instalação, comissionamento, integração, testes de
funcionamento e operação de todos os enlaces em atendimento ao especificado neste
Termo de Referência. O horário para execução destes serviços deve ser acordado entre o
contratante e a licitante contratada;
A passagem de fiação interna (ligação entre o quadro de “distribuição geral” – DG e a sala
que acomoda os equipamentos) no caso do TRE é de responsabilidade da respectiva
licitante contratada, que deve utilizar a infraestrutura de cabeamento disponível no Prédio
Sede do TRE/AL (calhas, dutos, eletrocalhas);
A passagem de fiação interna nos Cartórios Eleitorais, sempre que necessário, é de
responsabilidade da contratada;
Executar todos os serviços de operação dos enlaces fornecidos em atendimento ao
especificado neste Termo de Referência;
Fornecer para todos os enlaces de comunicação os insumos necessários para seu
funcionamento correto, conforme especificação detalhada de cada enlace;
Executar os serviços de manutenção de todos os enlaces fornecidos de acordo com o
especificado neste Termo de Referência;
Executar os serviços de manutenção de todos os produtos fornecidos para o correto
funcionamento dos enlaces, de acordo com o especificado neste Termo de Referência;
Atender a todos os requisitos de fornecimento de serviços especificados considerando que
o Backbone Secundário de comunicação de dados da Justiça Eleitoral em Alagoas vai ser
implantado:
Nos Cartórios Eleitorais e escritórios remotos, com abrangência em todos municípios do
estado de Alagoas;
No prédio sede do TRE/AL.
3 .REQUISITOS OPERACIONAIS DO BACKBONE SECUNDÁRIO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
DA JUSTIÇA ELEITORAL EM ALAGOAS
O Backbone Secundário de comunicação de dados da Justiça Eleitoral em Alagoas deve
atender aos seguintes requisitos de operação inicial:
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Implementação do Backbone Secundário considerando os perfis de Concentrador e
conexões dedicadas dos Cartórios Eleitorais e escritórios remotos, conforme planilhas
constantes deste Termo de Referência;
Implementação das conexões dedicadas entre Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e o
TRE/AL inicialmente nas seguintes condições:
Possibilidade de transportar, diferenciar e marcar as seguintes classes de serviço:
Tempo real – videoconferência;
Tempo real – voz sobre IP, dados de aplicações prioritárias e dados não prioritários
(implementação de CoS – Class of Service e Qos – Quality of Service);
Entrega dos enlaces que compõem as conexões dedicadas devidamente interconectados
e interoperando com a rede local do TRE/AL;
Permitir chamadas originadas de linhas telefônicas convencionais ou celulares, de acordo
com a determinação do TRE/AL (o uso de chamadas via celular pode ser autorizado ou não
em determinados períodos);
Funcionamento de todos os equipamentos e acessórios instalados nos Cartórios Eleitorais,
escritórios remotos e no Prédio Sede do TRE/AL sem a necessidade de operadores locais;
Garantia de que o circuito Concentrador tenham SLA (Service Level Agreement) ou NMS
(Nível Mínimo de Serviço) estabelecido de 99,4% de disponibilidade mínima, a ser medida
mensalmente. Todos os produtos e serviços fornecidos para implementação deste circuito
devem ter qualidade e disponibilidade que não comprometam este índice;
Garantia de que todos os canais de comunicação do tipo conexão dedicada nos Cartórios
Eleitorais tenham SLA (Service Level Agreement) ou NMS (Nível Mínimo de Serviço)
estabelecido de 99,1% de disponibilidade mínima, a ser medida mensalmente. Todos os
produtos e serviços fornecidos para implementação das “conexões dedicadas” nos
Cartórios Eleitorais devem ter qualidade e disponibilidade que não comprometam este
índice.
Todos os endereços de instalação listados no "Anexo I-B" deverão ter total viabilidade
técnica, para as respectivas velocidades especificadas;
Em caso de mudança de endereço de qualquer dos sites integrantes do Backbone
Secundário (Cartórios Eleitorais ou Prédio Sede do TRE/AL), um novo enlace será solicitado
para o novo endereço. Os enlaces instalados nos locais atuais serão desativados assim
que o(s) enlace(s) for(em) instalado no novo local (instalação de novo circuito com efeito
de alteração de endereço).
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4 .ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E PRODUTOS DE RESPONSABILIDADE DA LICITANTE
CONTRATADA
Os serviços e produtos especificados têm por objetivo constituir a rede de comunicação de
dados entre Cartórios Eleitorais e o Prédio Sede do TRE/AL, denominada Backbone
Secundário, conforme a topologia mostrada na Figura 1.
Figura 1: Topologia do Backbone Secundário

Meios de comunicação (Enlaces de Comunicação)
Características da nuvem WAN que compõe o Backbone Secundário
Entende-se por nuvem WAN que compõe o “Backbone Secundário” o meio compreendido
desde o POP (Point of Presence) de entrada/saída dos dados até o POP de saída/entrada
dos dados, aos quais estão conectados os Roteadores CPE (Customer Premisse
Equipment) colocados à disposição nos sites da Justiça Eleitoral em Alagoas (TRE e
Cartórios Eleitorais), conforme ilustra a Figura 2.
Figura 2: Nuvem WAN que compõe o Backbone Secundário
A comutação de dados na nuvem WAN que compõe o Backbone Secundário deve atender
aos seguintes requisitos obrigatoriamente:
Garantir o roteamento das conexões dedicadas dos Cartórios Eleitorais para a
Concentrador utilizando protocolo MPLS – Multiprotocol Label Switching;
Operar em conformidade com, no mínimo, as seguintes RFCs:
RFC 2474: “Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the IPv4 and IPv6
Headers”;
RFC 2475: “An Architecture for Differentiated Services”;
RFC 2597: “Assured Forwarding PHB Group”;
RFC 2598: “An Expedited Forwarding PHB”;
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RFC 2983: “Differentiated Services and Tunnels”;
RFC 3031: “Multiprotocol Label Switching Architecture”;
RFC 3032: “MPLS Label Stack Encoding”;
RFC 3270: “Multi-Protocol Label Switching (MPLS) Support of Differentiated Services”;
Possuir dimensionamento correto para garantir a transmissão de dados de acordo com as
velocidades definidas nas conexões dedicadas e Concentrador, solicitadas.
Características do Acesso Concentrador (Prédio Sede do TRE/AL)
O Concentrador é constituído pelo(s) enlace(s) de comunicação instalado(s) no TRE/AL,
para recebimento/transmissão de dados de/para os Cartórios Eleitorais, e sua implantação
deve atender as seguintes exigências:
Utilizar no mínimo 1 (um) Circuito Concentrador (enlace para acesso a nuvem WAN que
compõe o Backbone Secundário, utilizado para comunicação com os Cartórios Eleitorais);
O uso de “trunking”, ou seja, o uso de mais de um enlace para compor a conexão é
permitido. As condições de “trunking” estão descritas na Tabela 1 – Perfis do(s) Circuito(s)
Concentrador(e)s;
Ao utilizar o recurso de “trunking” a licitante contratada deve observar que o Circuito
Concentrador estará ativo corretamente caso todos os enlaces que compõem o “trunking”
estejam funcionando corretamente, ou seja, a falha em um dos enlaces que compõe o
“trunking” significa que o Concentrador não estará ativo corretamente, implicando em
abertura de chamado de manutenção e contagem de tempo para SLA;
Permitir no enlace Concentrador a classificação e marcação de diferentes níveis de tráfego
(CoS e QoS), sendo implementadas as seguintes classes de serviço:
Tempo Real Voz: aplicações sensíveis ao retardo (delay) e variações de retardo da rede
(jitter), que exigem priorização de pacotes e reserva de banda;
Tempo Real Vídeo: aplicações sensíveis ao retardo (delay) e variações de retardo da rede
(jitter), que exigem priorização de pacotes e reserva de banda;
Dados Prioritários: aplicações interativas para o negócio, que exigem entrega garantida e
tratamento prioritário. Aplicações de gerência estão alocadas nesta classe;
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Dados Não Prioritários: aplicações com mensagens de tamanho muito variado e não
imprescindíveis para o atendimento imediato aos clientes. Embora possam representar
conteúdo muito importante e relacionado com o negócio, essas aplicações podem esperar
por disponibilidade de recursos na rede, em horários com menor volume de transações de
negócio, para serem efetuadas;
Efetuar a classificação do tráfego de acordo com as determinações da equipe técnica
designada pelo TRE/AL;
A classificação na configuração inicial deverá ser entregue para a licitante contratada no
prazo definido no Cronograma de Eventos, constante deste Termo de Referência;
A classificação pode ser alterada, com aviso prévio da equipe técnica do TRE/AL, sendo
que o pedido deve ser gerado com pelo menos 15 dias de antecedência da data solicitada
para implementação;
Fornecer o circuito Concentrador por meio de enlaces logicamente independentes e
isolados do ambiente público da Internet. Esta garantia deve ser implementada fim-a-fim
na conexão com os Cartórios Eleitorais;
A equipe técnica do TRE/AL deverá definir o “range” de endereçamento IP LAN a ser
utilizado no ambiente de rede local do TRE (ver Figura 3). O endereçamento IP LAN a ser
utilizado é privado (10.17.X.X). O detalhamento destes endereçamentos será
encaminhado para a licitante contratada dentro do prazo estabelecido no Cronograma de
Eventos, constante deste Termo de Referência;
O endereçamento IP WAN a ser utilizado pela(s) licitante(s) contratada(s) no
Concentrador (ver Figura 3) deve ser restrito da respectiva operadora, ou seja, IP não
divulgado e nem utilizado pelo público Internet. Entende-se por endereçamento IP WAN os
endereços IP da conexão entre o POP da contratada e o Roteador CPE instalado no TRE;
Figura 3: Localização dos IP LAN e IP WAN para Concentrador
Não possuir nenhum tipo de restrição de uso, operando 24 horas por dia, 7 dias por
semana, sem limite de quantidade de dados trafegados, nem restrição de tipo de dados
trafegados, porta lógica ou serviço, devendo ser considerada a banda disponível em cada
acesso;
Permitir que o TRE/AL se comunique com os respectivos Cartórios Eleitorais e escritórios
remotos com a velocidade definida no enlace (ou conjunto de enlaces em caso de
“trunking” no Concentrador), independentemente do volume de tráfego no Backbone
Secundário;
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Fornecer o Concentrador obrigatoriamente terrestre, exclusivamente implementadas por
meio de fibra óptica;
Não há restrição quanto ao protocolo de comunicação utilizado na “última milha”, desde
que garantidas todas as funcionalidades exigidas para o Concentrador. Excetua-se o uso
de tecnologias baseadas em Wi-Fi 802.11a/b/g/n e variantes, ou ainda utilização de
frequência de uso público sem licenciamento prévio (900MHz, 2.4GHz, 5.8GHz, etc.), que
não será permitido;
Insumos para o Circuito Concentrador
Os seguintes insumos, de propriedade da licitante contratada, devem ser fornecidos em
comodato para permitir o funcionamento do Concentrador:
Cabos e adaptadores:
Cabo de conexão do Roteador CPE com modem ou outro equipamento utilizado para
acesso ao Backbone Secundário;
Cabos de energia elétrica para todos os equipamentos fornecidos;
Adaptadores ópticos para conexões implementadas por meio de fibra óptica;
Modem: deve ser fornecido modem ou outro equipamento para permitir a conexão do
Roteador CPE ao ambiente WAN (Backbone Secundário). Este equipamento deve operar
em 110/220V;
Roteadores CPE (Customer Premise Equipment) ou equipamento equivalente: fornecer
Roteador CPE para realizar a interface entre o ambiente de rede local (LAN) dos TRE e o
Backbone Secundário, atendendo no mínimo as seguintes exigências:
Serem dimensionados para que tenham capacidade de encaminhamento de pacotes IP,
em pacotes por segundo, compatíveis com as velocidades dos enlaces conectados,
limitado o uso de memória a 70% do total disponível quando da carga máxima da CPU;
Caso seja identificado, durante a execução do contrato, um roteador com uso máximo de
CPU e memória acima dos limites estabelecidos, o mesmo deverá ser substituído ou
atualizado, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados;
Possuírem todas as facilidades de gerenciamento que permitam o fornecimento adequado
de todos os serviços especificados, destacando:
Gerenciamento SNMP compatível com as versões v2c e v3;
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Protocolo SNMP habilitado, com acesso de leitura por parte do TRE;
Configuração de “traps” por parte da licitante contratada, a pedido do TRE, para
monitoração de eventos específicos. Caso necessária, esta configuração será solicitada
com pelo menos 15 dias de antecedência da data real de monitoração;
Suporte a MIB-II e RMON;
Suporte a classificação de tráfego;
Suporte a tunelamento VPN com IPSec com no mínimo os algoritmos de 168-bit 3DES,
128-bit AES e 256-bit AES para conexões VPN com IPSEC. Deve possuir hardware dedicado
para aceleração de criptografia (devem ser suportados pelo menos os algoritmos 3DES e
AES em hardware);
Permitirem acesso à leitura de configuração por parte do TRE, através de “usuário” e
“senha” específicos;
As senhas fornecidas para o TRE/AL não devem possibilitar o acesso a qualquer
informação confidencial sobre o backbone da licitante contratada, e não devem
possibilitar qualquer ação ou leitura que prejudique a segurança do Backbone Secundário;
Serem mantidos com a hora ajustada com o ON (Observatório Nacional), e sincronizados
através do protocolo NTP (Network Time Protocol) – RFC 1305 ou protocolo SNTP (Simple
Network Time Protocol) versão 4 – RFC2030;
Interfaces:
LAN: Mínimo de 01 (uma) interface 100/1000BaseT para interconexão com o ambiente de
rede local do TRE;
WAN: Número suficiente de interfaces para conexão com os enlaces WAN fornecidos;
Operar em 110/220V;
Ter servidor de NTP habilitado, de forma a ser utilizável por equipamentos de endereço IP
interno do TRE/Cartórios Eleitorais, sincronizado com a hora oficial do Brasil, respeitado o
horário regional para momentos como os de horário de verão.
Rack: Os equipamentos deverão ser instalados em rack padrão de 19” de propriedade do
TRE/AL.
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Ao término do contrato, os insumos fornecidos em comodato deverão ser entregues à
licitante contratada no estado em que estiverem, ressalvando-se o disposto no item 4.5.1
letra “e”.
Perfis de Circuito Concentrador
A Tabela 1 mostra os perfis que devem ser considerados para o Concentrador:
Tabela 1: Perfis da conexão TRE
PERFIL

Velocidade efetiva

1

50 Mbps

2

75 Mbps

3

100 Mbps

4

120 Mbps

5

150 Mbps

6

200 Mbps

Acordo de Nível de Serviço (Service Level Agreement – SLA) para o Concentrador
O Concentrador do Backbone Secundário deve ter SLA (Service Level Agreement) ou NMS
(Nível Mínimo de Serviço) estabelecido de 99,44% de disponibilidade mínima, a ser
medida mensalmente. Todos os produtos e serviços fornecidos para o Concentrador deve
ter qualidade e disponibilidade que não comprometam este índice;
Dimensionamento do Concentrador
Dimensionar o Concentrador considerando a velocidade total igual a no mínimo 75% do
somatório das velocidades das conexões dos Cartórios Eleitorais de Alagoas ou o mínimo
de velocidade de Perfil.
Características das Conexões Dedicadas nos Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos
São consideradas conexões dedicadas aquelas em que o canal de comunicação entre o
Cartório Eleitoral/Escritórios Remotos e seu respectivo TRE fica disponível 24 horas/dia,
sem necessidade de procedimentos de conexão e desconexão a cada acesso do Cartório
Eleitoral/Escritório Remoto ao TRE.
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As seguintes especificações e necessidades devem ser observadas obrigatoriamente para
todas as conexões dedicadas:
Utilizar em cada Cartório Eleitoral/Escritório Remoto no mínimo 01 (uma) conexão
dedicada (enlace para acesso ao Backbone Secundário, utilizado para comunicação com o
TRE);
Fornecer as conexões dedicadas por meio de enlaces logicamente independentes e
isolados do ambiente público da Internet. Esta garantia deve ser implementada fim-a-fim
na conexão com o TRE;
A equipe técnica do TRE/AL deverá definir o “range” de endereçamento IP LAN a ser
utilizado no ambiente de rede local de cada Cartório Eleitoral (ver Figura 3). O
endereçamento IP LAN a ser utilizado é privado (172.30.X.0/24; com IP de LAN do
roteador: 172.30.XX.254). O detalhamento destes endereçamentos será encaminhado
para a licitante contratada dentro do prazo estabelecido no Cronograma de Eventos
constante deste Termo de Referência;
O endereçamento IP WAN a ser utilizado pela(s) licitante(s) contratada(s) nas “conexões
dedicadas” (ver Figura 3) deve ser restrito da respectiva operadora, ou seja, IP não
divulgado e nem acessível pela Internet. Entende-se por endereçamento IP WAN os
endereços IP da conexão entre o POP da Licitante contratada e o Roteador CPE instalado
no Cartório Eleitoral;
Figura 3: Localização dos IP LAN e IP WAN para conexões dedicadas
Garantir que todas as conexões dedicadas sejam multiplexadas na nuvem WAN do
Backbone Secundário e roteadas para o Concentrador. Esta multiplexação deve ser
garantida mesmo nos casos em que as conexões dedicadas sejam implementadas com
diferentes tecnologias;
No caso de uso de “trunking” para compor o enlace Concentrador, balancear o tráfego
gerado pelas conexões dedicadas dividindo este tráfego pelos enlaces que compõe a
Concentrador;
Fornecer comunicação via conexão dedicada entre os Cartórios Eleitorais/Escritórios
Remotos somente por meio de roteamento feito pelo TRE/AL (o TRE/AL é o centro do
Backbone Secundário);
O “default gateway” dos roteadores dos Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos deve ser
o Roteador CPE do Prédio Sede do TRE/AL;
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Não possuir nenhum tipo de restrição de uso, operando 24 horas por dia, 7 dias por
semana, sem limite de quantidade de dados trafegados, nem restrição de tipo de dados
trafegados, porta lógica ou serviço;
Permitir que os Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos se comuniquem com o Prédio Sede
do TRE/AL com a velocidade definida na conexão dedicada que chega ao respectivo
Cartório Eleitoral/Escritório Remoto, independentemente do volume de tráfego na nuvem
WAN que compõe o Backbone Secundário (100% de banda disponível na conexão
dedicada);
Fornecer as conexões dedicadas obrigatoriamente terrestres, implementadas por meio de
pares metálicos, fibra óptica ou rádio digital com frequência de uso restrito e licenciada
junto à Anatel;
são permitidos acessos de “última milha” implementados por meio de satélite;
Não há restrição quanto ao protocolo de comunicação utilizado na “última milha”, desde
que garantidas todas as funcionalidades exigidas para a conexão dedicada. Excetua-se,
para o caso de comunicação sem fio, o uso de equipamentos baseados em tecnologia WiFi 802.11a/b/g/n e variantes, bem como a utilização de frequência “aberta”, que não
necessite de licenciamento/registro junto à Anatel (Por exemplo, 900MHz, 2.4GHz, e
5.8GHz).
Insumos para conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos
Os seguintes insumos, de propriedade da licitante contratada, devem ser fornecidos em
comodato
para
o
funcionamento
das
conexões
dedicadas
nos
Cartórios
Eleitorais/Escritórios Remotos:
Cabos e adaptadores:
Cabo de conexão do Roteador CPE, ou equipamento equivalente, do Cartório Eleitoral com
modem ou outro equipamento utilizado para acesso ao Backbone Secundário;
Cabos de energia elétrica para todos os equipamentos fornecidos;
Adaptadores ópticos para conexões implementadas por meio de fibra óptica;
Modem para acesso WAN: Deve ser fornecido modem (convencional, óptico, rádio digital,
etc) ou outro equipamento para permitir a conexão do Roteador CPE do Cartório Eleitoral
ao ambiente WAN (Backbone Secundário), sem que isso implique acréscimo nos preços
contratados. Este equipamento deve operar em 110/220V;
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Roteadores CPE (Customer Premise Equipment): Fornecer Roteador CPE para realizar a
interface entre o ambiente de rede local (LAN) de cada Cartório Eleitoral e o Backbone
Secundário, atendendo no mínimo as seguintes exigências:
Ser dimensionado para que tenha capacidade de encaminhamento de pacotes IP, em
pacotes por segundo, compatíveis com as velocidades dos enlaces conectados, limitado o
uso de memória a 70% do total disponível quando da carga máxima da CPU;
Caso seja identificado, durante a execução do contrato, um roteador com uso máximo de
CPU e memória acima dos limites estabelecidos, o mesmo deverá ser substituído ou
atualizado, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados;
Possuir todas as facilidades de gerenciamento e segurança que permitam o fornecimento
adequado de todos os serviços especificados, destacando:
Gerenciamento SNMP compatível com as versões v2c e v3;
Protocolo SNMP habilitado, com acesso de leitura por parte do TRE;
Permissão para a configuração de “traps” por parte da licitante contratada, a pedido do
TRE, para monitoração de eventos específicos. Caso necessária, esta configuração será
solicitada com pelo menos 15 dias de antecedência da data real de monitoração;
Suporte a MIB-II e RMON;
Suporte a classificação de tráfego;
Suporte a tunelamento VPN com IPSec com no mínimo os algoritmos de 168-bit 3DES,
128-bit AES e 256-bit AES para conexões VPN com IPSEC. Deve possuir hardware dedicado
para aceleração de criptografia (devem ser suportados pelo menos os algoritmos 3DES e
AES em hardware);
Permitir acesso à leitura de configuração pelo TRE/AL, através de “usuário” e “senha”
específicos;
As senhas fornecidas para o TRE/AL não devem possibilitar o acesso a qualquer
informação confidencial sobre o backbone da licitante contratada, e não devem
possibilitar qualquer ação ou leitura que prejudique a segurança do Backbone Secundário;
Ser mantido com a hora ajustada com o ON (Observatório Nacional), e sincronizados
através do protocolo NTP (Network Time Protocol) – RFC 1305 ou protocolo SNTP (Simple
Network Time Protocol) versão 4 – RFC2030;
Interfaces:
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LAN: Mínimo de 01 (uma) interface FastEthernet ou superior, para interconexão com o
ambiente de rede local do respectivo Cartório Eleitoral;
WAN: Mínimo de 01 (uma) interface para conexão com o enlace WAN fornecido (acesso ao
Backbone Secundário).
Operar em 110/220V;
Ter servidor de NTP habilitado, de forma a ser utilizável por equipamentos de endereço IP
interno do TRE/Cartórios Eleitorais, sincronizado com a hora oficial do Brasil, respeitado o
horário regional para momentos como os de horário de verão.

Ao término do contrato os insumos fornecidos em comodato deverão ser entregues à
licitante contratada no estado em que estiverem, ressalvando-se o disposto no item 4.5.1
letra “e”.
Perfis das conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais e Escritórios Remotos
A Tabela a seguir mostra os perfis que devem ser considerados para as conexões
dedicadas:
Tabela 2: Perfis das conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais e Escritórios Remotos
PERFIL Local de instalação

Velocidadeefetiva “Trunking”

1

Todo o estado

2 Mbps

não permitido

2

Todo o estado

4 Mbps

2 x 2 Mbps

3

Somente
Arapiraca

Capital

e

6 Mbps

3 x 2 Mbps

4

Somente
Arapiraca

Capital

e

8 Mbps

4 x 2 Mbps

5

Somente
Arapiraca

Capital

e

não permitido
10 Mbps
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PERFIL Local de instalação

Velocidadeefetiva “Trunking”

6

20 Mbps

não permitido
Somente Capital

(obrigatório uso de fibra óptica ou
rádio digital)

Os perfis de 1 a 3 poderão ser instalados em qualquer Cartório Eleitoral do estado de
Alagoas, enquanto os perfis de 4 e 5 estarão disponíveis apenas para a capital do estado –
Maceió e a cidade de Arapiraca. O perfil 6 somente estará disponível para a capital.
Acordo de Nível de Serviço (Service Level Agreement – SLA) para Conexões Dedicadas nos
Cartórios Eleitorais
SLA (Service Level Agreement) ou NMS (Nível Mínimo de Serviço) estabelecido de 99,1%
de disponibilidade mensal mínima por acesso, a ser medida mensalmente. Todos os
produtos e serviços fornecidos para implementação das conexões dedicadas devem ter
qualidade e disponibilidade que não comprometam este índice.
Serviço de implantação/instalação do Backbone Secundário
Passagem de cabeamento interno para o Enlace Concentrador
Os seguintes serviços são necessários na passagem de cabeamento interno para o
“Concentrador”:
Providenciar a passagem dos cabos do Concentrador até o ambiente computacional
central (Sala de Servidores), utilizando para isto a infraestrutura de calhas, eletrocalhas e
dutos disponíveis;
Deverá ser realizada a vistoria obrigatória do local de instalação do circuito Concentrador;
Fornecer todos os cabos e conectores necessários para ligar o cabeamento do ambiente
externo até o ambiente computacional (definido para chegada do enlace);
Conectar os equipamentos fornecidos pela licitante contratada à rede de energia elétrica
disponibilizada. As tomadas são fornecidas pelo TRE/AL;
Planejar o horário de trabalho de instalação do Concentrador conjuntamente com a equipe
técnica do TRE/AL, de maneira a interferir o mínimo possível nos trabalhos normais;
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Guardar as ferramentas e equipamentos auxiliares de instalação de responsabilidade da
licitante contratada nas interrupções de serviço;
Recompor obras civis e pintura eventualmente afetadas quando da passagem dos cabos,
mantendo o padrão local, excetuando-se os casos em que estas ocorrências sejam
consequência de adaptações necessárias para passagem dos cabos, adaptações estas
decididas em comum acordo entre licitante contratada e contratante.

Comissionamento, integração e testes de aceitação do “Concentrador” e “conexões
dedicadas” do Backbone Secundário
Os seguintes serviços relacionados com o comissionamento, integração e testes para
aceitação do Concentrador e conexões dedicadas do Backbone Secundário são solicitados:
Realizar o comissionamento (ativação junto à plataforma de comunicação da licitante
contratada) de cada conexão, integrando cada uma ao Backbone Secundário;
Realizar testes de funcionamento do Concentrador e das conexões dedicadas do
Backbone Secundário, de acordo com o Plano de Testes de Aceitação fornecido pela
licitante contratada;
Garantir o funcionamento integrado de todos os produtos e serviços fornecidos (Cartórios
Eleitorais e TRE);
Realizar os Testes de Aceitação de acordo com o Plano de Testes de Aceitação, sempre
acompanhados pelos responsáveis técnicos do TRE/AL, e emitir os relatórios de testes em
duas vias, devidamente assinados pelos executores e pelo responsável em cada local (TRE
ou Cartório Eleitoral).
Uma cópia deve ser entregue para o responsável pelo Backbone Secundário no TRE, e
outra cópia deve ficar com a licitante contratada.
Alteração de PERFIL do concentrador e conexões dedicadas
Os seguintes serviços relacionados com alteração de PERFIL (alteração de velocidade) do
Concentrador e conexões dedicadas são solicitados:
Realizar alteração de PERFIL do Concentrador e conexão dedicada em atendimento a
solicitação efetivada pela Justiça Eleitoral;
Entende-se por “alteração de PERFIL” a mudança de velocidade do respectivo enlace, sem
alteração de endereço ou local de instalação;
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Efetuar as alterações necessárias para que a Concentrador e conexões dedicadas operem
no novo PERFIL solicitado;
Realizar testes de funcionamento de cada conexão após a alteração de PERFIL de acordo
com o Plano de Testes de Aceitação fornecido pela licitante contratada;
Realizar os Testes de Aceitação após a alteração do PERFIL, de acordo com o Plano de
Testes de Aceitação, sempre acompanhados pelos responsáveis técnicos do TRE/AL, e
emitir os relatórios de testes em duas vias, devidamente assinados pelos executores e
pelo responsável em cada local (TRE ou Cartório Eleitoral).
Uma cópia deve ser entregue para o responsável pelo Backbone Secundário no TRE/AL, e
outra cópia deve ficar com a licitante contratada.
Prazos
Prazo para implantação do Backbone Secundário
A implantação do Backbone Secundário é composta por uma série de atividades, a saber:
Entrega de documentos solicitados (Declaração sobre backbone da licitante contratada,
Plano de Gerenciamento do Contrato, plano Detalhado de Implantação do Backbone
Secundário, Planos de Testes de Aceitação);
Instalação do Concentrador, conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais e infraestrutura
para suportar as conexões;
Instalação do SGRS;
Testes de aceitação das conexões fornecidas e do SGRS;
Aceitação Global do Backbone Secundário;
Realização do Período de Funcionamento Experimental – PFE;
Aceitação Final de todo o Backbone Secundário.
O Cronograma de Eventos descrito neste Termo de Referência indica todos os prazos para
estas atividades, e relaciona a execução de cada etapa aos pagamentos.
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Prazos para serviços de instalação/alteração de velocidade de enlaces no decorrer do
contrato
Os seguintes prazos devem ser observados nos serviços de alteração de perfil de
conexões e instalação de novas conexões:
Prazo para Alteração de Perfil ou de endereço de Conexões:
Concentrador:
Data

Evento

DiaX

Solicitação formal de alteração de perfil/endereço do
Concentrador encaminhada pela Justiça Eleitoral para a
licitante contratada

X +30dias

Alteração do perfil/endereço efetivada (incluindo testes de
aceitação)

Obs.: no caso de mudança de endereço a conexão anterior deve ser desativada, tal logo o
novo endereço passe a estar operacional, não cabendo cobrança em duplicidade e sendo
de inteira responsabilidade da contratada proceder a desativação no endereço anterior.
Conexões Dedicadas:
Data

Evento

DiaY

Solicitação formal de alteração de perfil/endereço da conexão
dedicada encaminhada pela Justiça Eleitoral para a licitante
contratada

Y +30dias

Alteração do perfil/endereço efetivada (incluindo testes de
aceitação)

Obs.: no caso de mudança de endereço a conexão anterior deve ser desativada, tal logo o
novo endereço passe a estar operacional, não cabendo cobrança em duplicidade e sendo
de inteira responsabilidade da contratada proceder a desativação no endereço anterior.
Prazo para Instalação de Conexões:
Concentrador:
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Data

Evento

Dia Z

Solicitação
formal
encaminhada pela
contratada

Z + 30dias

Conclusão da instalação do
(incluindo testes de aceitação)

de
instalação
Justiça Eleitoral

de
Concentrador
para a licitante

Concentrador

efetivada

Conexões Dedicadas:
Data

Evento

DiaW

Solicitação
Formal
de
instalação
de conexão dedicada encaminhada pela Justiça Eleitoral para
a Licitante contratada

W +10dias

Informação da Licitante contratada sobre a viabilidade da
instalação, ou necessidade de “projeto especial”

Conclusão da instalação da conexão dedicada efetivada para
W +30dias os casos em que houve viabilidade técnica para execução do
serviço (incluindo testes de aceitação)
Conclusão da instalação da conexão dedicada efetivada para
W +60dias os casos em que houve necessidade de “projeto especial”
para execução do serviço (incluindo testes de aceitação)

Prazo de desinstalação de Conexões:
Concentrador:
Data

Evento

Dia K

Solicitação formal de desinstalação de Concentrador
encaminhada pela Justiça Eleitoral para a licitante contratada

K +05dias Desinstalação do Concentrador efetivada

Conexões Dedicadas:
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Data

Evento

Dia U

Solicitação formal de desinstalação de conexão dedicada
encaminhada pela Justiça Eleitoral para a licitante
contratada

U+ 02 dias Desinstalação da conexão dedicada efetivada

Serviço de Gerência de Rede e Serviços – SGRS para o Backbone Secundário
O Serviço de Gerência de Rede e Serviços – SGRS deve contemplar a gerência de rede e
serviços do Backbone Secundário. O SGRS deve atender, no mínimo, aos seguintes
requisitos:
Oferecer serviço de gerência de rede e serviços que contemplem as áreas funcionais:
Gerência de falhas;
Gerência de desempenho, com monitoração de desempenho, gerência de tráfego e
administração de tráfego;
Gerência de configuração, restrito ao ambiente fornecido pela licitante contratada;
Gerência de segurança, restrita ao ambiente fornecido pela licitante contratada;
Gerência de nível de serviço;
Permitir a visualização de informações “on-line” (em tempo real e de forma gráfica) da
rede (Backbone Secundário), possibilitando o acompanhamento e monitoração do estado
global do Backbone Secundário;
A licitante contratada será responsável por fornecer, dimensionar, instalar, configurar e
manter todos os equipamentos, sistemas e ferramentas necessárias para o provimento do
SGRS “on-line”;
A licitante contratada será responsável pela manutenção preventiva e corretiva, a
execução de testes, a atualização e o suporte técnico da infraestrutura de gerenciamento,
sem que isso implique acréscimos nos preços contratados;
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O TRE-AL será responsável pelos equipamentos e conexões à Internet que possibilitem
acesso ao SGRS fornecido;
Prover recursos para abertura, acompanhamento e encerramento de chamados técnicos;
Geração e emissão de relatórios gerenciais, programados para serem gerados
automaticamente ou sob demanda pelo contratante, que permitam o acompanhamento
da qualidade dos serviços, dos níveis de serviço contratados (SLA) e a validação das
faturas;
Abranger todos os Roteadores CPE (Prédio Sede do TRE/AL e Cartórios Eleitorais) e enlaces
fornecidos, independentemente da tecnologia adotada nestes itens;
Atuar de forma pró-ativa, antecipando-se aos problemas na rede e garantindo a qualidade
do serviço estabelecida no Acordo de Nível de Serviço (SLA), realizando abertura,
acompanhamento e fechamento de chamados técnicos (Trouble Tickets) relacionados com
indisponibilidade e desempenho nos serviços de rede, gerenciamento de rede e
segurança, operando em regime 24x7, todos os dias do ano;
Garantir que os dados do serviço de gerência de rede e serviços trafegarão pela classe de
dados prioritários;
Ser de propriedade e de responsabilidade da licitante contratada, podendo ser constituído
de um ou mais softwares, integrados ou não;
Ser escalável permitindo futuras ampliações nos elementos de rede a serem gerenciados;
Permitir a definição de perfis de usuários e a atribuição de regras de gerenciamento a
estes perfis e o uso de senhas para controle do acesso às informações;
As senhas fornecidas para a Justiça Eleitoral não devem possibilitar o acesso a qualquer
informação confidencial sobre o backbone da licitante contratada, e não devem
possibilitar qualquer ação ou leitura que prejudique a segurança do Backbone Secundário;
Permitir o acesso simultâneo de pelo menos 10 usuários do TRE/AL às suas
funcionalidades;
Prover a visualização das informações de gerenciamento através de um Portal de
Gerência acessado por meio de interface WEB;
O Portal de Gerência deverá ser acessado pelo TRE/AL por meio da Internet pública e
protocolo HTTPS com certificação digital (padrão X.509);
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O TRE/AL deve ter acesso somente às informações relativas às suas conexões;
O Portal de Gerência deve possuir uma interface única para acesso às suas
funcionalidades independentemente dos equipamentos ou tecnologias empregadas para a
prestação dos serviços;
Disponibilizar a funcionalidade para consulta da configuração do Roteador CPE do
Concentrador e dos Cartórios Eleitorais e emitir notificações quando houver modificações
de configuração dos roteadores;
Fornecer, através do Portal de Gerência, a visualização de informações on-line (em tempo
real e de forma gráfica) sobre o Backbone Secundário, apresentando no mínimo o
seguinte:
Topologia do Backbone Secundário, incluindo os Roteadores CPE e seus enlaces, com
visualização do estado operacional de todos os elementos da rede (enlaces e
equipamentos). O estado operacional dos elementos de rede deve ser atualizado
automaticamente, sempre que ocorrer qualquer alteração nestes elementos;
Alarmes e eventos ocorridos no Backbone Secundário, com informações de data e hora de
ocorrência e identificação dos recursos gerenciados;
Consumo de banda nos enlaces (entrada e saída) com valores instantâneos, médios e de
pico dos últimos 30 (trinta) dias, separados por semana e diferenciação de dias úteis e
horários comercial;
Ocupação de memória e CPU dos Roteadores CPE;
Estratificação de volume tráfego (entrada e saída) por classe de serviço para a
Concentrador ou conexão dedicada;
Retardo dos enlaces com valores instantâneos, médios e de pico dos últimos 30 (trinta)
dias;
Visualização da quantidade de chamados registrados, em aberto, fechados e encerrados,
dentro e fora do prazo contratual, por tipo de problema, permitindo acesso ao
detalhamento dos chamados;
Inventário dos equipamentos e enlaces da rede contando, com no mínimo as seguintes
informações:
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Enlace: código de identificação junto a operadora contratada, tecnologia e nível de
serviço;
Roteador CPE: fabricante e modelo, configuração lógica e configuração física (placas,
interfaces, memória, slots, dentre outros);
Endereçamento lógico: endereços IPs e máscaras de rede;
Prover o armazenamento de todos os dados coletados nos elementos gerenciados e
informações geradas para confecção dos relatórios durante um período de 12 (doze)
meses, relativos ao Serviço de Gerência de Rede e Serviços (SGRS), devendo ao final de
cada período de 12 (doze) meses disponibilizá-los ao Contratante, conjuntamente com o
modelo de dados, em meio de armazenagem a ser definido pelo Contratante;
A indisponibilidade dos dados de gerência (coleta não realizada, dados não acessíveis)
será contabilizada como indisponibilidade do SGRS, no período em que os dados não
forem coletados ou ficarem inacessíveis, caso isto implique em perda de dados de
gerenciamento;
Os dados e informações armazenados, conjuntamente com o modelo de dados, poderão
ser solicitados pelo Contratante, a qualquer tempo, devendo a licitante contratada colocálos à disposição no prazo máximo de 4 (quatro) dias úteis, em meio a ser definido pelo
Contratante e/ou na base de dados da solução de gerência (carga dos dados extraídos e
removidos);
O intervalo para coleta de dados no SGRS deve ser de no mínimo 5 (cinco) minutos, ou
valores maiores a critério do Contratante;
Registrar em seu LOG de históricos todos os acessos realizados, com autenticação de
usuário, data/hora, devendo permitir a recuperação do registro de histórico;
Realizar registro de todas as ocorrências de alarmes/eventos em LOG de históricos e/ou
base de dados contendo informações de data/hora de ocorrência, identificando os
recursos gerenciados;
Assegurar a continuidade da coleta dos dados de gerenciamento em casos de perda de
comunicação entre o SGRS e os elementos gerenciados, de maneira a garantir que não
exista perda de informação no gerenciamento de recursos.
Serviço de operação do Backbone Secundário
Período de Funcionamento Experimental – PFE
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O PFE – Período de Funcionamento Experimental é o período de 30 (trinta) dias em
funcionamento ininterrupto após a Aceitação Global.
Durante o PFE o Service Level Agreement – SLA é válido para os enlaces contratados.
A descontinuidade do PFE ocorrerá nas seguintes situações:
Caso ocorra interrupção dos serviços de comunicação do Concentrador, por um período de
tempo que extrapole o permitido no respectivo SLA contratado;
Caso ocorra interrupção dos serviços de comunicação de mais de 5% das conexões
dedicadas contratadas, por um período de tempo que extrapole o permitido no respectivo
SLA contratado
A consequência da descontinuidade do PFE será o reinício do período de 30 (trinta) dias do
PFE, contados a partir da recuperação de todas as anormalidades registradas e volta do
funcionamento normal de todos os serviços.
O reinício do PFE devido à recuperação de problemas registrados durante este período
será permitido até 03 (três) vezes, ou seja, o PFE poderá ser interrompido até 03 (três)
vezes. Ultrapassado este limite serão aplicadas as penalidades previstas neste Termo de
Referência e no Contrato.
Os intervalos para reinício do PFE (em caso de interrupção do período em andamento)
devem ser de no máximo 03 (três) dias, ou seja, a licitante contratada tem até 03 (três)
dias para solucionar os problemas para que seja reiniciado o PFE, e as seguintes regras
devem ser observadas:
Na 1ª interrupção do PFE (interrupção do PFE inicial):
Será considerada em uso a 1ª chance de reinício do PFE;
A partir do 4º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, passará a ser considerada em uso
a 2ª chance de reinício do PFE (restando então apenas a 3ª chance de reinício);
A partir do 7º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, passará a ser considerada em uso
a 3ª chance de reinício, não restando nenhuma chance de reinício do PFE;
A partir do 10º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, deverão ser aplicadas as
penalidades previstas pelo não cumprimento do PFE;
Na 2ª interrupção do PFE:
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Será considerada em uso a 2ª chance de reinício do PFE ou, será considerada em uso a 3ª
chance de reinício do PFE, caso a 2ª chance já tenha sido utilizada. Caso não esteja
disponível chance alguma serão aplicadas as penalidades previstas pelo não cumprimento
do PFE;
A partir do 4º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, será considerada em uso a 3ª
chance de reinício do PFE (caso esta chance ainda esteja disponível). Caso esta chance
não esteja disponível serão aplicadas as penalidades previstas pelo não cumprimento do
PFE;
A partir do 7º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, deverão ser aplicadas as
penalidades previstas pelo não cumprimento do PFE;
Na 3ª interrupção do PFE:
Será considerada em uso a 3ª chance de reinício do PFE, caso esta chance ainda esteja
disponível. Caso esta chance não esteja disponível serão aplicadas as penalidades
previstas pelo não cumprimento do PFE;
A partir do 4º dia serão aplicadas as penalidades previstas pelo não cumprimento do PFE.
Operação do Backbone Secundário durante o PFE – Período de Funcionamento
Experimental
Durante a vigência do PFE – Período de Funcionamento Experimental, que é o período de
30 (trinta) dias em funcionamento ininterrupto após a Aceitação Global, os seguintes
requisitos relacionados com o Serviço de Operação do Backbone Secundário são
solicitados:
Estabelecer, em conjunto com a equipe técnica do TRE-AL, um Plano de Operação,
Gerenciamento e Suporte do Backbone Secundário, observando as necessidades da
Justiça Eleitoral e as diretrizes de operação de redes da licitante contratada;
Permitir a presença de técnicos da Justiça Eleitoral no ambiente de gerenciamento da
licitante contratada, desde que agendada com antecedência mínima de 15 dias.
Operação do Backbone Secundário após o PFE – Período de Funcionamento Experimental
Após o PFE – Período de Funcionamento Experimental, os seguintes requisitos
relacionados com o Serviço de Operação do Backbone Secundário são solicitados:
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Disponibilizar, obrigatoriamente, 01 (um) técnico na sede do TRE/AL, no período de 03
(três) dias antes de uma eleição, referendo ou plebiscito até 01 (um) dia após esta eleição
(válido para qualquer eleição, referendo ou plebiscito, em qualquer turno), das 08:00hs às
18:30hs, com intervalo de almoço de 1:30hs;
Manter plantão especial no ambiente da licitante contratada, para suporte do Backbone
Secundário durante 24 horas/dia, 7 dias/semana, durante o período de 03 (três) dias antes
de uma eleição até 01 (um) dia após esta eleição (válido para qualquer eleição, em
qualquer turno). O atendimento feito a partir deste ambiente deve ser via telefone
“0800”;
Atender todas as determinações do Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte do
Backbone Secundário, definido durante o PFE;
Realizar trabalhos de configuração/reconfiguração dos equipamentos fornecidos pela
licitante contratada, de forma a atender ao Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte
do Backbone Secundário.
Deverá ser providenciada a substituição do(s) técnico(s) de suporte presentes em cada
TRE, conforme definido no subitem “a)”, se entendido que o profissional: não se adapta à
execução do serviço; ou não possua domínio dos equipamentos e softwares ofertados; ou
possua problemas de qualquer ordem que o impossibilite de executar suas atividades nos
horários estabelecidos.
Serviço de Manutenção do Backbone Secundário
Condições gerais para prestação do serviço de manutenção
As seguintes condições devem ser observadas na prestação do serviço de manutenção
dos enlaces, equipamentos e softwares fornecidos para o Backbone Secundário:
Os serviços de manutenção devem atender a todos os requisitos especificados no item
“Requisitos do serviço de manutenção” deste Termo de Referência;
Todos os serviços de manutenção dos enlaces fornecidos (Concentrador, conexões
dedicadas) devem ser efetuados desde o início até o final do contrato. São de inteira
responsabilidade da licitante contratada, e devem estar totalmente cobertos pelo
pagamento mensal relativo ao fornecimento de cada um destes enlaces, sem que isso
implique acréscimos nos preços contratados;
O serviço de manutenção dos enlaces fornecidos (Concentrador, conexões dedicadas)
deve garantir o funcionamento correto dos enlaces, e deve garantir a manutenção
adequada dos equipamentos empregados nestes enlaces e que são fornecidos pela
licitante contratada;
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Os serviços de manutenção devem cobrir todas as despesas relacionadas com a troca ou
reposição de peças, manutenção de softwares e reparos de instalações, incluindo as
despesas de deslocamento de técnicos, diárias, hospedagem e demais gastos
relacionados com a equipe técnica de manutenção;
Caberá a Justiça Eleitoral arcar com a responsabilidade por danos em insumos fornecidos
pela licitante contratada em virtude de vandalismo, ou acidentes causados por pessoas
que não sejam vinculadas à licitante contratada, devidamente comprovados mediante
documento específico.
Requisitos do serviço de manutenção
O serviço de manutenção deve ser prestado pela licitante contratada, que deve atender
obrigatoriamente as seguintes condições:
Efetuar manutenção preventiva em todos os enlaces e equipamentos, de forma a
identificar possíveis pontos de falha e garantir o perfeito funcionamento de todos estes
enlaces e equipamentos;
Efetuar manutenção corretiva assim que for detectado algum mau funcionamento de
enlaces e equipamentos, ou problemas em instalações feitas, de forma que voltem a
funcionar perfeitamente.
O serviço de manutenção corretiva deve incluir o reparo e a substituição de peças
defeituosas em equipamentos, e reparos nas instalações que apresentarem problemas;
Realizar o serviço de manutenção no local de instalação do equipamento sempre que
possível. Caso seja necessário remover o equipamento, a licitante contratada deve
providenciar a substituição do equipamento por outro idêntico em perfeito funcionamento,
para então retirar o equipamento com defeito e encaminhá-lo para a manutenção;
Permitir efetuar a “Abertura de Chamado de Manutenção” junto a “Central de
Atendimento” da licitante contratada por meio de um telefone “0800” para todo o estado;
A licitante contratada deve ser responsável por todos os técnicos que forem realizar
manutenção dos enlaces em qualquer um dos sites atendidos neste Termo de Referência;
Prazos:
Iniciar os procedimentos de manutenção de qualquer um dos enlaces fornecidos
(Concentrador, conexões dedicadas) em até 04 (quatro) horas após a notificação do
problema, feito por meio de abertura de chamado;
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Durante o procedimento de manutenção do Concentrador e/ou de uma conexão dedicada
será computado o PNF – Período de Não Funcionamento do Enlace;
O PNF será computado em minutos a partir da “abertura do chamado de manutenção”
feito pelo “0800” da licitante contratada;
O término do PNF será computado a partir do aceite da manutenção (fechamento do
chamado) feito por um técnico do local responsável pela abertura do chamado, sendo
necessária a identificação do técnico responsável pelo fechamento do chamado;
O somatório de PNF em minutos (“períodos de não funcionamento do enlace”) durante um
mês, que exceder o tempo de parada permitido neste mesmo período de acordo com o
SLA contratado, será tomado com base de desconto da parcela mensal de pagamento (do
Concentrador ou conexão dedicada que teve seu serviço interrompido) no mês
subseqüente (as regras aplicadas para este desconto estão contidas no item “Forma de
Pagamento” neste Termo de Referência). A consolidação dos “períodos de não
funcionamento do enlace” será feita pelo contratante com base nas informações obtidas
no SGRS e registros próprios de ocorrências;
Períodos normais de operação da rede: realizar e concluir a manutenção dos enlaces,
equipamentos e instalações fornecidos em até 24 (vinte e quatro) horas após a “abertura
do chamado de manutenção”, que deve ser feita via “0800” da licitante contratada;
Períodos de operação próximos a eleições: durante o período com inicio 15 (quinze) dias
antes da eleição e término 05 (cinco) dias após a eleição (válido para qualquer eleição, em
qualquer turno, que ocorra até o final do contrato), realizar e concluir a manutenção dos
enlaces, equipamentos e instalações do TRE/AL em até 08 (oito) horas após a “abertura
do chamado de manutenção”, que deve ser feita via “0800” da licitante contratada;
CONFIGURAÇÃO INICIAL ESTIMADA PARA O BACKBONE SECUNDÁRIO
A configuração inicial estimada do Backbone Secundário indica a configuração a ser
considerada para o início do contrato, objeto descrito neste Termo de Referência.
A configuração inicial estimada do Backbone Secundário está detalhada nas planilhas de
preços a serem preenchidas, constantes do item 6.2.2.2.2.1 - “Planilhas de Preço para
obtenção do VT_AL” deste Termo de Referência.
A configuração estimada detalhada nas planilhas de preços a serem preenchidas indica a
configuração estimada para os 30 (TRINTA) meses iniciais de contrato do objeto descrito
neste Termo de Referência.
DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA PELA LICITANTE CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NO
PREGÃO
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A documentação a ser apresentada deve ser dividida em:
Documentação #1: Documentos de Habilitação;
Documentação #2: Proposta (Especificações Técnicas e Preços).
Documentação #1: Documentos de Habilitação
A seguinte documentação deve ser fornecida com os demais documentos exigidos para a
participação no certame licitatório:
Declaração de pessoa jurídica de direito público ou privado do país ou do exterior,
atendidas pela licitante, mencionando o bom funcionamento de sua WAN com transmissão
de dados com conexões dedicadas, e SGRS, utilizando técnicas e meios de transmissão
semelhantes às especificações deste Termo de Referência, com composição de pelo
menos 50 (cinquenta) conexões dedicadas entre “Escritórios Remotos” e seu respectivo
“Escritório Sede”.
As WANs consideradas nas declarações fornecidas devem ter sido implementadas nas
Regiões onde a licitante tenha Outorga da ANATEL correspondente ao ITEM 01 deste
Termo de Referência.
A declaração deve conter pelo menos as seguintes informações:
Nome da empresa ou instituição;
Nome e cargo de quem assinou;
Telefone para contato;
Descrição breve da rede;
Bom funcionamento da rede;
Data que entrou em funcionamento.
A licitante deve comprovar capacidade para execução dos serviços que abrangem as
atividades de suporte técnico, apresentando os seguintes documentos:
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No caso de licitantes concorrendo individualmente:
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro do estado de Alagoas, ou
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
em nível nacional ou regional, que contemple o estado de Alagoas.
No caso de licitantes concorrendo na forma de consórcio:
A empresa LÍDER do consórcio deve apresentar:
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro do estado de Alagoas, ou
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
em nível nacional ou regional, que contemple o estado de Alagoas.
As demais empresas integrantes do consórcio devem apresentar:
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro do estado de Alagoas, ou
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
em nível nacional ou regional, que contemple o estado de Alagoas.
Relação dos estabelecimentos (matriz e/ou filiais e/ou pontos de assistência) que a
licitante possui, cada qual apto a prestar os serviços de suporte aos enlaces de dados
solicitados neste Termo de Referência, devendo compreender, no mínimo, um escritório
no estado Alagoas;
Na relação dos estabelecimentos devem ser discriminados o nome, CNPJ, endereço,
telefone e responsável técnico.
Documentação #2: Proposta (Especificações Técnicas e Preços)
A Documentação #2 deverá conter obrigatoriamente o seguinte:
Especificações Técnicas, com:
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Descrição dos aspectos técnicos dos produtos e serviços oferecidos;
Planilhas Técnicas, com informações sobre as linhas de comunicação.
Preços, conforme solicitado neste anexo.
Obs.: a Documentação #2, apresentada com Especificações Técnicas que não atendam os
requisitos mínimos especificados neste Termo de Referência, implicará na desclassificação
da licitante.
Especificações Técnicas
As Especificações Técnicas devem ter descrição de todos os itens relacionados com o
atendimento aos requisitos deste Termo de Referência, mencionando detalhes técnicos.
Devem ser fornecidas obrigatoriamente as seguintes informações:
Informações precisas sobre cada um dos enlaces ofertados (nuvem WAN que compõe o
Backbone Secundário, Concentrador, conexões dedicadas), comprovando o atendimento a
todos os requisitos estabelecidos neste Termo de Referência;
Marca e modelo dos Roteadores CPE a serem fornecidos (TRE e Cartórios Eleitorais);
Declaração expressa dirigida ao TRE/AL, especificando que a licitante está obrigada a
atender a um determinado SLA (mínimo de 99,44% para a Concentrador e mínimo de
99,1% para as conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais).
No caso de consórcio, declaração expressa dirigida ao TRE/AL, especificando que cada
uma das empresas participantes do consórcio estão obrigadas a atender ao mesmo SLA
(mínimo de 99,44% para o Concentrador e mínimo de 99,1% para as conexões dedicadas
nos Cartórios Eleitorais).
Preços
A proposta deve conter os preços dos serviços e produtos solicitados neste Termo de
Referência, considerando o seguinte:
Os preços devem ser apresentados obrigatoriamente conforme as planilhas constantes do
item 6.2.2, sob pena de desclassificação da proposta. As planilhas indicam onde devem
ser preenchidos os preços solicitados;
Toda a avaliação a ser feita com relação a preços será efetuada considerando os preços
com impostos e todos os demais encargos que façam parte do serviço cotado.

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0585689)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1246

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Descrição dos preços solicitados
Os seguintes preços são solicitados nas planilhas, sendo que em cada planilha é indicada
a necessidade do preenchimento do preço com todos os impostos:
INSTALAÇÃO:
Vinst_con_TRE: valor do serviço de instalação do Concentrador.
Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários;
Vinst_con_ded: valor do serviço de instalação de cada conexão dedicada de qualquer
PERFIL.
Este valor deve ser igual para todas as conexões dedicadas de qualquer PERFIL fornecidas
em Alagoas.
Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários para a instalação de
cada conexão dedicada;
Vtot_inst_AL: valor total dos serviços de instalação em Alagoas.
Vtot_inst_AL = (Vinst_con_TRE) +
(nº de conexões dedicadas x Vinst_con_ded)
OBS.: não há nenhum custo associado à instalação de conexões comutadas.
ALTERAÇÃO DE PERFIL DE CONEXÕES:
Valt_PERFIL_con_TRE: valor do serviço de alteração de PERFIL da Concentrador.
Este valor deve ser igual para todas as conexões TRE fornecidas em Alagoas.
Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários para a alteração de
PERFIL de cada Concentrador;
Valt_PERFIL_con_ded: valor do serviço de alteração de PERFIL de uma conexão dedicada.
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Este valor deve ser igual para todas as conexões dedicadas fornecidas em Alagoas.
Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários para a alteração de
PERFIL de cada conexão dedicada;
FORNECIMENTO DAS LINHAS:
Vmen_con_TRE_AL_perfil_X: valor mensal relativo ao serviço de fornecimento do
Concentrador Perfil X (1 a 6) em Alagoas;
Este valor deve ser igual para todas as conexões TRE Perfil X fornecidas em Alagoas;
Este valor deve cobrir o custo para manter a Concentrador Perfil X operacional, atendendo
a todas as características solicitadas;
Vmen_con_ded_AL_perfil_X: valor mensal relativo ao serviço de fornecimento de cada
conexão dedicada Perfil X (1 a 6);
Este valor deve ser igual para todas as conexões dedicadas fornecidas em Alagoas);
Este valor deve cobrir o custo para manter a conexão dedicada operacional, atendendo a
todas as características solicitadas;
Planilhas de Preços a serem apresentadas
Os itens seguintes apresentam as planilhas a serem preenchidas pelas licitantes
obrigatoriamente em atendimento ao ITEM 1.
Planilhas de Preço para obtenção do VT_AL
A planilha de preço a seguir deve ser preenchida para obter o Valor Total dos Serviços no
Backbone Secundário para Alagoas.
As informações a seguir são prestadas no sentido de auxiliar o preenchimento das
Planilhas para obtenção do VT_AL:
A coluna “Serviço” cita o serviço que está sendo discriminado. Cada serviço tem seu
respectivo valor já discriminado em planilhas anteriores.
Por exemplo: o valor Vinst_con_TRE corresponde ao serviço inst_con_TRE da planilha;
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A coluna “Quantidade” informa a quantidade estimada do respectivo serviço que será
realizada durante o contrato;
A coluna “Total (R$)” deve ser preenchida com o valor total a ser pago durante o contrato
pelo respectivo serviço;
Por exemplo: Total (R$) para instalação de concentradores é dado por
Total (R$) = Quantidade x Vinst_con_TRE

O valor VTtot_inst_AL é obtido a partir do somatório de todos os valores pagos por
instalações durante o contrato:
VTtot_inst_AL = (quantidade x Vinst_con_TRE)
+ (quantidade x Vinst_con_ded)
O valor VTalt_PERFIL_AL é obtido a partir do somatório de todos os valores pagos por
alterações de velocidade durante o contrato. A quantidade de alterações é estimada.
VTalt_PERFIL_AL = (quantidade x Valt_PERFIL_con_TRE)
+ (quantidade x Valt_PERFIL_con_ded)
O Vtot_men_con_AL é obtido a partir do somatório do valor de todas as conexões
fornecidas;
O valor VTtot_men_con_AL é obtido a partir de:
VTtot_men_con_AL = 12 X Vtot_men_con_AL na config inicial

O valor total dos serviços do Backbone Secundário:
VT_AL = VTtot_inst_AL
+ VTalt_PERFIL_AL
+ VTtot_men_con_AL
6.2.2.2.2.1. Planilha de Preço para obtenção da estimativa de contratação
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A seguir está apresentada a planilha a ser preenchida para obtenção do VT_AL, ou seja, a
estimativa de contratação ao final da migração de todo o backbone secundário. Ressaltase que o quantitativo de serviços contratados poderá ser ampliada ou diminuída, a critério
do TRE/AL.
Para efeito de estimativa inicial, o "Anexo I-B" lista os endereços iniciais de implantação e
seus respectivos perfis.
Todos os endereços listados no "Anexo I-B" deverão, obrigatoriamente, terem viabilidade
técnica para a instalação.
O Valor Global da Proposta ou VGP será igual ao VT_AL.
PLANILHA VT_AL:
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
Serviço

Quantidade

inst_con_TRE

1

Valt_PERFIL_con_TRE

1

inst_con_ded

43

Valt_PERFIL_con_ded

10

Total (R$)

VTtot_inst_AL =

QUANTIDADE

Valor mensal

estimada

(R$)

(12 meses)
con_TRE_AL_PERFIL 1

0

con_TRE_AL_PERFIL 2

0

con_TRE_AL_PERFIL 3

0

con_TRE_AL_PERFIL 4

1
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con_TRE_AL_PERFIL 5

0

con_TRE_AL_PERFIL 6

0

con_ded_AL_perfil_1

6

con_ded_AL_perfil_2

35

con_ded_AL_perfil_3

0

con_ded_AL_perfil_4

1

con_ded_AL_perfil_5

0

con_ded_AL_perfil_6

1

VTtot_men_con_AL =
VT_AL (VTtot_inst_AL+ VTtot_men_con_AL) =

DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA PELA LICITANTE CONTRATADA
A licitante contratada deverá entregar a documentação abaixo referente aos produtos
fornecidos, de acordo com o cronograma da Tabela 3 contida no item “Cronograma de
Eventos” deste Termo de Referência:
Plano de Gerenciamento do Contrato;
Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário;
Plano de Testes de Aceitação;
Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte do Backbone Secundário.
Deve ser entregue ao Contratante 1 (uma) cópia completa de cada um dos documentos.
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Plano de Gerenciamento do Contrato
Documento fornecendo as informações relevantes para o acompanhamento do processo
de instalação, integração e testes dos produtos contratados, acompanhamento da
execução dos serviços contratados, equipe técnica alocada no processo, cronograma
detalhado das atividades, descrição dos relatórios/documentos a serem entregues pela
licitante contratada e outras informações de interesse para o gerenciamento e
acompanhamento do contrato.
A licitante contratada submeterá ao Contratante, para revisão e aprovação, o Plano de
Gerenciamento do Contrato contendo também a descrição de todas as atividades
gerenciais relativas ao trabalho contratado, para fins de acompanhamento e controle pelo
Contratante.
Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário
Documento descrevendo o Backbone Secundário a ser implementado, sua arquitetura
detalhada, descrição detalhada de enlaces e equipamentos fornecidos (e demais
características relevantes), em conformidade com a proposta apresentada.
O Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário deve ainda apresentar os
cronogramas de execução das atividades de implantação.
Obs.: caso haja necessidade de substituição de qualquer equipamento ou software
ofertado por ocasião da apresentação do Plano Detalhado de Implantação do Backbone
Secundário, estas modificações devem ser previamente submetidas ao Contratante, que
poderá ou não concordar.
Planos de Testes de Aceitação
A licitante contratada deverá elaborar os seguintes Planos de Testes de Aceitação:
Plano de Testes de Aceitação – Enlaces Backbone Secundário: este plano deverá conter
testes para verificação do atendimento de todos os requisitos descritos neste Termo de
Referência referentes aos enlaces de comunicação do Backbone Secundário (TRE/AL e
Cartórios Eleitorais). O plano deve englobar testes de enlaces e equipamentos do
Backbone Secundário.
Plano de Testes de Aceitação do SGRS: este plano deverá conter testes para verificação
do atendimento de todos os requisitos para o SGRS especificados neste Termo de
Referência.
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Plano de Testes de Aceitação Global do Backbone Secundário: este plano deverá conter
testes para verificação do atendimento de todos os requisitos do Backbone Secundário
especificados neste Termo de Referência, de forma a garantir o funcionamento completo
e integrado de todos os enlaces e equipamentos fornecidos, operando de forma individual
e simultânea.
7.3.2 Os planos de testes de aceitação deverão seguir as seguintes recomendações:
Deve haver pelo menos um teste para verificação do atendimento de cada requisito de
funcionalidade dos serviços especificados neste Termo de Referência;
Para cada teste devem ser descritos os procedimentos, ambientes e equipamentos a
serem utilizados e os resultados esperados.
Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte do Backbone Secundário
Este plano deverá conter os procedimentos acordados entre Contratante e licitante
contratada definindo:
Procedimento de operação e gerenciamento do Backbone Secundário a ser adotado pelo
Contratante;
Procedimentos para suporte em primeiro nível por parte das equipes técnicas da Justiça
Eleitoral (TRE/AL e Cartórios Eleitorais) em caso de necessidade de reconfiguração ou
parada para testes e manutenção preventiva solicitados pela licitante contratada;
Procedimento de operação, gerenciamento e suporte do Backbone Secundário a ser
adotado pela licitante contratada;
Recomendações e instruções sobre acesso ao Serviço de Gerência de Redes e Serviços
fornecido.
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO
Responsabilidade Técnica
A licitante contratada e o Contratante constituirão, cada parte, uma Equipe Técnica (com
um Responsável Técnico) para o acompanhamento dos trabalhos;
A equipe técnica designada pelo Contratante decidirá sobre as questões técnicas
concernentes as especificações, inspeções, revisões e aceitações do trabalho.
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A Contratante nomeará representante responsável pela Gestão do Contrato, bem como
seu substituto legal;
A Contratante nomeará representante responsável pela Fiscalização do Contrato, devendo
este ser servidor da Secretaria de Tecnologia da Informação, bem como seu substituto
legal;
Todas as decisões, instruções ou demandas deverão ser registradas em ata, a serem
assinadas pelos participantes;
A licitante contratada não poderá parar ou suspender o trabalho, no todo ou em parte,
enquanto houver alguma pendência técnica, salvo com ordem expressa em contrário
emitida pelo Contratante. As pendências deverão ser resolvidas com base no contrato a
ser celebrado, que por sua vez se baseia nas especificações deste Termo de Referência;
A equipe técnica do Contratante poderá solicitar reuniões extraordinárias e relatórios
adicionais à licitante contratada a respeito de qualquer parte dos trabalhos. Os relatórios
adicionais deverão ser entregues à equipe técnica do Contratante no prazo de 10 dias por
meio de correio eletrônico ou outro meio idôneo.
Reuniões de acompanhamento
Serão programadas reuniões (em princípio mensais) de acompanhamento entre a licitante
contratada e a equipe técnica do Contratante, em locais a serem programados entre as
partes;
Antes de cada reunião de acompanhamento, a licitante contratada entregará para o
Contratante as informações sobre o progresso das instalações daquele período, com:
identificação do período, metas previstas, metas cumpridas, estado atual, pendências,
alterações e justificativas;
Adicionalmente, a equipe técnica do Contratante poderá solicitar reuniões e informações
adicionais a licitante contratada a respeito de qualquer parte do trabalho que julgue
necessário. As informações adicionais deverão ser prontamente preparadas pela licitante
contratada e enviadas à equipe técnica do Contratante através de fac-símile, e-mail ou
outro meio mais propício.
Inspeções
Quando necessário, a licitante contratada deverá assegurar à equipe técnica do
Contratante o livre acesso as suas instalações, bem como nas de suas sub-contratadas
(caso existam), para o acompanhamento de todos os trabalhos e atividades relativas ao
fornecimento dos produtos contratados.
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ACEITAÇÃO
A aceitação dos serviços contratados será realizada em etapas. A licitante contratada
deverá preparar e fornecer previamente os Planos de Testes de Aceitação, que serão
submetidos ao Contratante para fins de análise e aprovação.
A licitante contratada deverá também fornecer todos os meios e recursos, necessários
para a realização dos processos de aceitação dos serviços contratados.
As etapas de aceitação serão:
Aceitação dos Enlaces;
Aceitação Global;
Aceitação Final.
As aceitações serão formalizadas através de Relatórios de Testes de Aceitação (emitidos
com base nos Planos de Testes de Aceitação) devidamente assinados pelos executores
dos testes. A licitante contratada elaborará um modelo de Relatório de Testes que deverá
ser aprovado pelo Contratante antes de seu uso.
Aceitação dos Enlaces do Backbone Secundário (Concentrador, conexões dedicadas)
Estas aceitações seguirão os Planos de Testes de Aceitação dos Enlaces do Backbone
Secundário, e serão realizadas de acordo com o cronograma elaborado pela licitante
contratada. A execução dos testes será de responsabilidade da licitante contratada com
acompanhamento pelos técnicos do Contratante. A licitante contratada deverá fornecer
equipamentos, documentação e outras facilidades adicionais necessárias para a
realização dos testes.
Aceitação Global
9.2.1. A Aceitação Global seguirá o Plano de Testes de Aceitação Global. A execução dos
testes será de responsabilidade da licitante contratada com acompanhamento pelos
técnicos do Contratante.
9.2.2. Esta aceitação ocorrerá somente após a Aceitação dos Enlaces do Backbone
Secundário.
9.2.3. A licitante contratada deverá fornecer equipamentos, documentação e outras
facilidades adicionais necessárias para a realização dos testes.
Aceitação Final
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9.3.1. Esta aceitação será considerada realizada após o Período de Funcionamento
Experimental – PFE, que é o período de 30 (trinta) dias em funcionamento ininterrupto
após a Aceitação Global, e após a eliminação de todas as pendências.
9.3.2. A condição para Aceitação Final é que todos os serviços fornecidos para o Backbone
Secundário funcionem de forma ininterrupta durante 30 (trinta) dias, conforme determina
o PFE.
9.3.3. As condições para cumprimento do PFE estão descritas no item “Período de
Funcionamento experimental – PFE” deste Termo de Referência.
CRONOGRAMA DE EVENTOS
A licitante contratada deverá cumprir obrigatoriamente os principais eventos e prazos
descritos na Tabela 3, que mostra o cronograma dos principais eventos deste edital.
TABELA 3:
DATA

EVENTO


Assinatura do Contrato entre o
TRE/AL e a licitante vencedora Licitante contratada /
(adjudicatária)
TRE/AL



Entrega do Plano de Gerenciamento
do Contrato
Entrega do Plano Detalhado de
Licitante contratada
Implantação
do
Backbone
Secundário

Dia D

D+8



dias



D + 15
dias





D + 18
dias

RESPONSÁVEL

Aprovação
do
Plano
de
Gerenciamento do Contrato
Aprovação do Plano Detalhado de
TRE/AL
Implantação
do
Backbone
Secundário
Entrega dos Planos de
Aceitação
o Plano de Testes de
Enlaces
do
Secundário
o Plano de Testes de
do SGRS
o Plano de Testes de

Teste de
Aceitação
Backbone

Licitante contratada

Aceitação
Aceitação
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DATA

EVENTO

RESPONSÁVEL

o

D + 20
dias



Aprovação dos Planos de Testes de
Aceitação
TRE/AL



Conclusão de instalação do 1º
Grupo, formado por:
Conexões TREs (todas);
3% das conexões dedicadas no
estado, sendo que estas conexões
devem ser escolhidas em comum Licitante contratada
acordo entre licitante contratada e o
TRE contratante;
SGRS – Sistema de Gerência de Rede
e Serviços.




D + 30
dias


D + 35
dias





D + 45
dias



Licitante contratada /

Conclusão da instalação do 2º
Grupo, formado por:
22% das conexões dedicadas no
estado, sendo que estas conexões
Licitante contratada
devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o
TRE contratante

Conclusão da Aceitação do 2º Grupo

Licitante contratada /
TRE/AL




D + 60
dias

D + 65
dias

Conclusão da Aceitação do 1º Grupo

TRE/AL


D + 50
dias

Global
do
Backbone
Secundário
Modelos de Relatório de Teste



Conclusão da instalação do 3º
Grupo, formado por:
25% das conexões dedicadas no
estado, sendo que estas conexões
Licitante contratada
devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o
TRE contratante

Conclusão da Aceitação do 3º Grupo
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DATA

EVENTO



D + 90
dias

D + 95
dias





D + 110
dias

D + 130
dias
D
+
135 dias
D + 150
dias

Conclusão da instalação do 4º
Grupo, formado por:
25% das conexões dedicadas no
estado, sendo que estas conexões
Licitante contratada
devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o
TRE contratante

Conclusão da Aceitação do 4º Grupo

Licitante contratada /
TRE/AL



D + 115
dias

RESPONSÁVEL



Conclusão da instalação do 5º
Grupo, formado por:
25% das conexões dedicadas no
estado, sendo que estas conexões
Licitante contratada
devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o
TRE contratante

Conclusão da Aceitação do 5º Grupo

Licitante contratada /
TRE/AL



Conclusão da Aceitação
(início do PFE no estado)

Global Licitante contratada /
TRE/AL



Entrega do Plano de Operação,
Gerenciamento e Suporte
Licitante contratada



Conclusão da Aceitação Final (fim do
PFE no estado)
TRE/AL

Obs.: Antecipação de Eventos
Em caso de antecipação de eventos constantes da Tabela 3, os eventos subsequentes
diretamente relacionados com o evento antecipado poderão ser igualmente antecipados;
O percentual de conexões dedicadas instaladas em cada grupo pode ser alterado desde
que se esteja adiantando estas instalações. Caso se adiante estas instalações os grupos
subsequentes poderão ter um percentual menor.
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FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento dos serviços na fase de implantação do Backbone Secundário será feito em
parcelas, conforme o cronograma da Tabela 4, liberadas de acordo com a execução e
entrega. Deve ser observado que o Contratante requer um prazo máximo de 10 (dez) dias
para atestar e operacionalizar o pagamento após cada comprovação de execução e
entrega de serviços;
O pagamento dos serviços a serem prestados durante o prazo contratual será feito em
parcelas mensais, conforme mostrado na Tabela 5. Deve ser observado que o Contratante
requer um prazo máximo de 10 (dez) dias para atestar e operacionalizar o pagamento
após cada comprovação de execução e entrega de serviços.
Obs.: O serviço de mudança de local de instalação de enlaces (Obrigação Acessória)
somente será efetuado se e quando necessário e efetivamente prestado, mediante
solicitação do TRE/AL.
Pagamento dos serviços na fase de implantação do Backbone Secundário
A Tabela 4 mostra as parcelas de pagamentos conforme o evento condicionante.
TABELA 4:
PARCELA Valor
a)

70% (∑ Vinst_con_TRE) +
70% (∑ Vinst_con_ded do 1º Grupo)

EVENTO CONDICIONANTE
Aceitação dos Enlaces do 1º Grupo

b)

70% (∑ Vinst_con_ded do 2º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 2º Grupo

c)

70% (∑ Vinst_con_ded do 3º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 3º Grupo

d)

70% (∑ Vinst_con_ded do 4º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 4º Grupo

e)

70% (∑ Vinst_con_ded do 5º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 5º Grupo

f)

10% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Global

g)

20% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Final
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Pagamento feito em parcelas mensais dos serviços a serem prestados durante o prazo
contratual
A Tabela 5 mostra as condições para os pagamentos mensais de serviços.
TABELA 5:
Valor

Vmen_con_TRE_AL

Início / Período / Evento Condicionante
início : imediato a partir da Aceitação do 1º Grupo
período : até o final do contrato
evento condicionante: apresentação da “fatura” relativa
aos serviços executados até o 5º dia útil do mês
subseqüente
início : imediato para todas as conexões dedicadas
instaladas em um determinado Grupo, a partir da Aceitação
deste Grupo

Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL período : até o final do contrato
evento condicionante: apresentação da “fatura” relativa
aos serviços executados até o 5º dia útil do mês
subseqüente

Desconto a ser aplicado pelo não cumprimento do SLA (Service Level Agreement) ou NMS
(Nível Mínimo de Serviço) contratado para conexões TRE e conexões dedicadas
O SLA não estará cumprido caso o somatório de tempos de parada do respectivo enlace
do Backbone Secundário exceda o tempo permitido de parada Tpermparada, que é obtido
por:
Concentrador:
Tpermparada_con_TRE = Ttotal_disp_con_TRE x (1 – 0,9944)
onde:
Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma Concentrador no
respectivo mês
0,9944 equivale ao SLA de 99,44%
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Conexões Dedicadas:
Tpermparada_con_ded = Ttotal_disp_con_ded x (1 – 0,991)
onde:
Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão dedicada
no respectivo mês
0,991 equivale ao SLA de 99,1%
Em caso de não cumprimento do SLA (acordo de nível de serviço) contratado, a licitante
contratada se obrigará a conceder um desconto na parcela subseqüente (do mês
seguinte) de pagamento mensal, observando a seguinte regra:
Concentrador:
Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_TRE_AL / Ttotal_disp_con_TRE) x
(2 x ( PNF – Tpermparada_con_TRE))
onde:
Vmen_con_TRE_AL = Valor mensal pago pela Concentrador
Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma Concentrador no
respectivo mês
 PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em minutos
Tpermparada_con_TRE = tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado
Conexões Dedicadas:
Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL / Ttotal_disp_con_ded) x
(2 x ( PNF – Tpermparada_con_ded))
onde:
Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL = Valor mensal pago pela respectiva conexão dedicada

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0585689)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1261

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão dedicada
no respectivo mês
 PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em minutos
Tpermparada_con_ded = tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado
Ou seja, o desconto na parcela subseqüente será proporcional a 2 (duas) vezes o
somatório dos PNF, descontado o tempo de parada permitido de acordo com o SLA
contratado.
Obs. 1: o PNF – Período de não funcionamento da conexão é o tempo decorrido entre a
“abertura de chamado técnico” e a solução do problema, atestada pela equipe técnica da
Justiça Eleitoral.
Obs. 2: serão excluídas dos cálculos de PNF as paradas programadas pela equipe técnica
da Justiça Eleitoral em conjunto com a licitante contratada.
PENALIDADES
Em caso de não cumprimento de qualquer especificação contida neste documento e não
cumprimento com relação ao cronograma, serão aplicadas as penalidades previstas no
edital e no contrato. As principais infrações que ocasionam penalidades estão descritos na
Tabela 6 a seguir.
TABELA 6:
Para efeito de aplicação de advertência e multa, às infrações são atribuídos graus,
conforme as tabelas a seguir:
Grau Correspondência
1

Advertência

2

Multa de 0,2% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 2,5% do contrato por ocorrência.

3

Multa de 0,4% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 7,5% do contrato por ocorrência.

4

Multa de 0,8% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 15% do contrato por ocorrência.

5

Multa de 1,6% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 30% do contrato por ocorrência.
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Item Descrição

Grau

1

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexo não
previstos nesta tabela de penalidades, por item e por ocorrência

1

2

Atrasar na entrega de qualquer serviço não previsto nesta tabela de
penalidades

1

3

Deixar de cumprir determinação formal ou instrução do fiscalizador, por
ocorrência

2

4

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos não
previstos nesta tabela de penalidades, após reincidência formalmente
notificada pelo fiscalizador, por item e por ocorrência

2

5

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço constante do
1º Grupo, considerando o cronograma de eventos deste documento

2

6

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço constante do
2º Grupo, considerando o cronograma de eventos deste documento

2

7

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço constante do
3º Grupo, considerando o cronograma de eventos deste documento

8

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço constante do
4º Grupo, considerando o cronograma de eventos deste documento

9

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão da Aceitação Global,
considerando o prazo definido no cronograma de eventos deste documento

2

10

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão do PFE, consideradas as
exigências
especificadas
para
cumprimento
deste
Período
de
Funcionamento Experimental neste documento

2

11

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de endereço ou
velocidade de conexão dedicada, por item por ocorrência

2

12

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de endereço ou
velocidade de um Concentrador, por item por ocorrência

3

13

Problemas de não funcionamento de um Concentrador

3

14

Problemas de não funcionamento de uma conexão TRE

3

15

Problemas de não funcionamento de todas conexões TRE

3
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16

Problemas de não funcionamento de uma conexão dedicada

3

17

Problemas de não funcionamento de cinco ou mais conexões

3

18

Não prestação do Serviço de Manutenção de acordo com as características
especificadas neste documento

3

19

Não atendimento ao SLA contratado durante 3 (três) meses seguidos (em
qualquer tempo) para qualquer dos enlaces (conexões TREs e conexões
dedicadas)

3

20

Não atendimento ao SLA contratado durante 2 períodos de 2 (dois) meses
seguidos em um ano (contagem de cada ano a partir da Aceitação Global)
para qualquer dos enlaces (conexões TREs e conexões dedicadas)

3

21

Não atendimento ao SLA contratado durante 4 períodos de 1 (um) mês em
um ano (contagem de cada ano a partir da Aceitação Global) para qualquer
dos enlaces (conexões TREs e conexões dedicadas)

3

22

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os
serviços contratuais, por dia de ocorrência

4

23

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão
corporal ou consequências letais

5

O atendimento para a resolução de problemas nos circuitos obedecerá aos prazos abaixo:
Severidade ALTA: Esse nível de severidade é aplicado quando há a indisponibilidade no
uso do serviço. Prazo para atendimento inicial: 06 (seis) horas, contadas a partir do
registro da ocorrência. Prazo de Solução Definitiva de 24 (quatro) horas;
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 para atendimento inicial: 12 (doze) horas, contadas a partir do registro da
ocorrência. Prazo de Solução Definitiva de 48 (quarenta e oito) horas.
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
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 TREAL, dentro dos limites temporais estabelecidos inicialmente;
Será considerado para efeitos do nível 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;
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A CONTRATADA estará sujeita, garantida prévia defesa e sem prejuízo da possibilidade de
rescisão do contrato, a penalidades e/ou multas;
As multas poderão ser aplicadas cumulativamente, a critério do TRE-AL e em função do
não cumprimento do Acordo de Nível de Serviço, conforme a severidade apresentada;
A contagem do prazo de solução definitiva de cada chamado será a partir da abertura do
chamado na Central de Atendimento disponibilizada pela CONTRATADA, até o momento
da comunicação da solução definitiva do problema e aceite pela equipe técnica do TRE-AL;
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 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;
Em Véspera e dia da Eleição, considerados os turnos de eleições oficiais individualmente e
eleições suplementares, com a comunicação formal nesta última hipótese, deverá haver
técnico de emergência nas dependências do TRE, com capacitação referente aos
equipamentos instalados no ponto concentrador e nos cartórios/escritórios remotos e com
os demais contatos necessários, sendo o prazo de solução definitiva para severidade ALTA
contada a partir do registro da ocorrência de 08 horas na véspera e de 120 minutos no dia
da Eleição;
Não cumprimento do prazo de solução na véspera e dia da eleição enseja em multa de 5%
do valor global do contrato, acréscimo de 0,5% de multa a cada 60 minutos de atraso
suplementar até o máximo de 15%, salvo força maior devidamente comprovada.
Observações importantes:
A verificação do cumprimento dos prazos de fornecimento dos produtos e serviços que
compõem o Backbone Secundário, para efeito de aplicação das penalidades previstas,
será feita tomando-se por base o Cronograma de Eventos definido neste Termo de
Referência;
A verificação do cumprimento do SLA definido neste Termo de Referência será feita com
base nos chamados de manutenção registrados junto ao SGRS fornecido e com base nos
registros de ocorrências efetuados pelo Contratante. Deve ser considerado que:
O PNF – Período de Não Funcionamento do Enlace será computado em minutos a partir da
“abertura do chamado de manutenção” feito pelo “0800” da licitante contratada;
O término do PNF será computado a partir do aceite da manutenção (fechamento do
chamado) obrigatoriamente feito por um técnico do local responsável pela abertura do
chamado, sendo necessária a identificação deste técnico responsável pelo fechamento do
chamado;
O somatório de PNF em minutos (“períodos de não funcionamento do enlace”) será o
tempo considerado como base para avaliar o cumprimento do SLA, e será tomado como
base para a aplicação de todas as penalidades previstas neste documento devido ao não
cumprimento deste requisito;
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O não atendimento do SLA, e consequente redução do valor a ser faturado, não inibe a
aplicação das penalidades previstas em contrato;
O não cumprimento de qualquer exigência definida neste Termo de Referência que
implique em aplicação de penalidades conforme o previsto no edital, no capítulo referente
a “SANÇÕES ADMINISTRATIVAS”, será notificado à licitante contratada por meio de
mensagem emitida pelo Gestor do Contrato designado pelo Contratante, com cópia para a
Secretaria de Tecnologia da Informação/(órgão) Contratante, Secretaria de
Administração/(órgão) Contratante e Diretoria da Contratada.
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS
Serão desclassificadas as propostas que não atenderem a todos os requisitos deste Termo
de Referência.
Será considerada vencedora do certame a licitante que apresentar a proposta com menor
“Valor Global da Proposta – VGP”.
CÓDIGO DO SIASG
O código SIASG para todos os itens referentes a presente licitação é: 19615
3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes papéis e
responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):
1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por
representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação da
necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os
objetivos sejam alcançados;
2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.7XX/2017): servidor
designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução
contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato
responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos
do Art. 67, da Lei nº 8.666/93.
3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.7XX/2017): servidor
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.
Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):
1. Os enlaces deverão ser entregues nos endereços declinados e do TRE/AL, nos
quantitativos indicados no pedido de fornecimento;
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2. Os serviços e eventuais equipamentos devem obedecer o detalhamento técnico
feito e terá seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;
3. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;
4. Os equipamentos deverão ser não recondicionados ou outros problemas e, ainda,
serem entregues em pleno estado de funcionamento;
5. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações
técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;
6. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários
para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros,
os quais só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este
item se aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições;
7. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros, bem
como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso
constitua motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato
não implique danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios, hipótese
que deverá ser devidamente comprovada;
8. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto
aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.
Recebimento do Objeto:
1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será
emitido se os serviços e os equipamentos estiverem de acordo com as
especificações técnicas;
2. Após a entrega, os serviços e equipamentos serão submetidos à avaliação e
homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal;
3. O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações e
testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:
a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo,
10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos
recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais
equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar
a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos e contados de cada lote de equipamentos.
4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e
disponível no sítio do fabricante.
5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento dos
serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o
Termo de Recebimento Definitivo.
Reajuste:
Os preços propostos/contratados serão reajustados na forma e data-base
estabelecidos pela ANATEL, para tanto cabendo provocação por parte da
contratada, negociação entre as parte e com incidência máxima do índice IST
(Índice de Serviços de Telecomunicações) ou outro índice que o substitua,
observando-se sempre intervalo não inferior a 12 (doze) meses entre as datasbases dos reajustes concedidos da cobrança de tarifas ou de preços.
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Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s) (Art. 18, §

3º, III, a, 3):

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento
serviços pertencentes ao escopo desta contratação.

formal de solicitação

dos

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)
1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor,
por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da Lei n.
8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais
de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos:
a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS;
do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida
pela Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.
Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):
1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto
se refere ao fornecimento de serviços de conexão de dados.
Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):
1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e XX da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
i.
A
Contratada
será
notificada
formalmente
em caso
de
descumprimento de obrigação contratual e terá que apresentar as
devidas justificativas em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o
recebimento da
notificação; e
ii.
Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;
b. Multa de:
i.

0,5% por dia, sobre o valor constante da Fatura, no caso de atraso
injustificado na entrega dos serviços, limitada a incidência a 20
(vinte) dias corridos;
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2.
3.
4.
5.

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços
por prazo superior
a
20
(vinte) dias corridos,
com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Fatura; e
2. No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços
por prazo superior
a
20
(vinte) dias corridos,
com
a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade
20% sobre o valor da Fatura, no caso de inexecução total da
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do Contrato;
ii.
0,5%
por
dia, sobre o
valor
do serviço,
no caso de atraso injustificado na solução do chamado, limitada a inci
dência 30 (trinta) dias corridos;
1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado por pra
zo superior
a
30 (trinta) dias corridos, aplicase adicionalmente, a multa de 1% sobre o valor da Fatura; e
2. A multa por atraso relacionada ao
item
anterior será auferida por
Fatura e aplicada somente uma única vez a
cada
mês,
independente da quantidade de chamados sem solução.
iii.
10% sobre o valor constante da Fatura, no caso de inexecução parcial
da obrigação assumida;
iv.
20% sobre o valor da Fatura, no caso de inexecução total da
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do Contrato;
v.
10% sobre o valor global estimado do Contrato, na hipótese de recusa
em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar o Contrato.
c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades
legais; e
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução do chamado poderá resultar no cancelamento do Contrato.
As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser aplicadas,
cumulativamente ou não, à pena de multa.
O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado
de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;
Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)


Rede do tipo estrela com ponto central no prédio do TRE/AL;
Rede privada;
Velocidade mínima para cartórios 1 Mbps, sendo, regra geral, de no mínimo 2
Mbps.
Maior nível de detalhamento será objeto do Projeto Básico da Contratação.

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, § 3º, III, V)
Não aplicável
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Maceió, 06 de maio de 2019.
DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO
Coordenador

ANEXO I-B

LISTA DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO
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SITE

LOGRADOURO

Nº

BAIRRO

Almoxarifado

Avenida Menino Marcelo

5113

Antares

Prédio Sede

Avenida Aristeu De Andrade

377

Farol

Fórum Eleitoral de Maceió
44ª Zona Eleitoral

Avenida Fernandes Lima
Avenida Progresso

3487
360

Farol
Progresso

49ª Zona Eleitoral

Rua Manoel Machado

2

Centro

25ª Zona Eleitoral

Praça Batista Acioly

40

Centro

21ª Zona Eleitoral

Rua Marechal Deodoro Da Fonseca

S/N

Centro

53ª Zona Eleitoral

Praça Laurentino Gomes de Barros

62-A

Centro

28ª Zona Eleitoral
12ª Zona Eleitoral

Rua Treze De Junho
Rua Francisco Pimentel

216
38

Centro
Centro

18ª Zona Eleitoral

Rua Cel Francisco Cavalcante

51

Centro

29ª Zona Eleitoral

Rua 22 De Dezembro

181

Centro

40ª Zona Eleitoral

Rua Olavo Bilac

318

Centro

26ª Zona Eleitoral

Rua Tenente Jose Tomé

208

Centro

19ª Zona Eleitoral
48ª Zona Eleitoral

Av. Presidente Dutra
Rua Ladislau Coimbra

385
177

Monumento
Centro

Fórum Eleitoral de Arapiraca

Rua Gervasio De Oliveira Lima

157 61

Novo Horizonte

45ª Zona Eleitoral

Rua Juracy Tenório Cavalcante

53

Centro

20ª Zona Eleitoral

Ismar De Goes Monteiro

S/N

Centro

5ª Zona Eleitoral

Rua Frederico Maia

S/N

Centro

10ª Zona Eleitoral

Praça da Independência

S/N

Centro

9ª Zona Eleitoral
13ª Zona Eleitoral

Rua João Lopes Ferreira
Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves

S/N
74

Centro
Santa Luzia

6ª Zona Eleitoral

Av. Pedro Pereira Acioli

S/N

José Paulino

42ª Zona Eleitoral

Praça Da Independência

33

Centro

7ª Zona Eleitoral

Rua C

167

Comendador Tér

46ª Zona Eleitoral

Rua Clarindo Amorim

S/N

Centro

39ª Zona Eleitoral
30ª Zona Eleitoral

Rua Cônego Nicodemos
Av. Dezesseis De Maio

11
S/N

Centro
Centro

32ª Zona Eleitoral

Rua Campo Grande

60

Xingó

15ª Zona Eleitoral

Av. Presidente Fernando Collor De Melo

48

Tabuleiro Do Pint

27ª Zona Eleitoral

Praça Coronel José Malta de Sá

14

Centro

34ª Zona Eleitoral

Rua Pedro Cavalcante

458

Centro

17ª Zona Eleitoral
24ª Zona Eleitoral

Praca Hernesto Gomes Maranhao
Fazenda Renascer

31
S/N

Centro
Centro

16ª Zona Eleitoral

Praca Osman Costa Pino

S/N

Centro
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14ª Zona Eleitoral

Rua Do Varadouro

531

Centro

31ª Zona Eleitoral

Rua Profa. Maria José De R. Barros

S/N

Centro

37ª Zona Eleitoral

Av. Governador Moacir Andrade

621

Centro

8ª Zona Eleitoral

Praça Floriano Peixoto

337

Centro

11ª Zona Eleitoral
43ª Zona Eleitoral

Avenida Ferreira De Novaes
Rua Antonio Bomfim

949
S/N

Centro
Centro

47ª Zona Eleitoral

Av João Fernandes Vieira

495

Centro

50ª Zona Eleitoral

Rua Manoel Martins Lemos

120

Centro

51ª Zona Eleitoral

Av. Manoel Marciano

418

Centro

Obs.: 01. a ativação dos enlaces dos Fóruns Eleitorais de Maceió e de Arapiraca deverá ser
precedida de determinação expressa por parte da Gestão do Contrato,
Para só então se fazerem valer os efeitos financeiros dos mesmos.

Obs.: 02. Necessária a confirmação de endereços antes da ativação.
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MUNCÍPIO

CEP

Tipo/
Velocidade

Maceió

57083410

con_ded_AL_perfil_2

Maceió

57051090

con_TRE_AL_PERFIL 4

Maceió
Girau do Ponciano

57057000
57360000

con_ded_AL_perfil_6
con_ded_AL_perfil_2

São Sebastião

57275000

con_ded_AL_perfil_2

Maragogi

57955000

União dos Palmares

57800000

Joaquim Gomes

57980000

Quebrangulo
Passo de Camaragibe

57750970
57930000

São Miguel dos Campos

57240000

con_ded_AL_perfil_2

Batalha

57420000

con_ded_AL_perfil_2

Delmiro Gouveia

57480000

Marechal Deodoro

57160000

Santana do Ipanema
Boca da Mata

57500000
57680000

Arapiraca

57312620

Igaci

57620000

Traipú

57370000

Viçosa

57700000

Palmeira dos Índios

57600010

Murici
Penedo

57820000
57200000

Atalaia

57690000

Olho D'água das Flores

57442000

Coruripe

57230000

Cacimbinhas

57570000

Água Branca
Igreja nova

57490000
57280000

Piranhas

57460000

con_ded_AL_perfil_2

Rio Largo

57100000

con_ded_AL_perfil_2

Mata Grande

57540000

Teotônio Vilela

57265000

con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_1

São Luís do Quitunde
Colônia Leopoldina

57920000
57975000

São José da Laje

57860000

con_ded_AL_perfil_2

Porto Calvo

57900000

con_ded_AL_perfil_2

Major Isidoro

57580000

Porto Real do Colégio

57290000

con_ded_AL_perfil_1

Pilar

57150000

con_ded_AL_perfil_2

con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_1
con_ded_AL_perfil_1

con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_4
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_1

con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2

con_ded_AL_perfil_2
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Pão de Açúcar
Maribondo

57400000
57670000

Campo Alegre

57250000

Maravilha

57520000

São José da Tapera

57445000

con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_1
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ANEXO I-C
PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS

Serviço

Valores

Qtde

Unitário
con-TREAL-PERFIL
1
con-TREAL-PERFIL
2
con-TREAL-PERFIL
3
con-TREAL-PERFIL
4
con-TREAL-PERFIL
5
con-TREAL-PERFIL
6
con-dedAL-perfil-1
con-dedAL-perfil-2
con-dedAL-perfil-3
con-ded-

Mensal

Anual

Total (30
MESES)

0

R$12.074,73 R$0,00

R$0,00

R$0,00

0

R$21.119,20 R$0,00

R$0,00

R$0,00

0

R$27.254,75 R$0,00

R$0,00

R$0,00

1

R$7.951,63 R$7.951,63 R$95.419,56 R$238.548,90

0

R$16.274,29 R$0,00

R$0,00

R$0,00

0

R$20.123,59 R$0,00

R$0,00

R$0,00

6

R$762,50

35

R$1.289,01 R$45.115,35 R$541.384,20 R$1.353.460,50

0

R$2.817,43 R$0,00

1

R$9.044,47 R$9.044,47 R$108.533,64 R$271.334,10

R$4.575,00 R$54.900,00 R$137.250,00

R$0,00

R$0,00
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AL-perfil-4
con-ded0
R$11.854,41 R$0,00
R$0,00
R$0,00
AL-perfil-5
con-ded1
R$12.074,73 R$12.074,73 R$144.896,76 R$362.241,90
AL-perfil-6
R$78.761,18 945.134,16 R$2.362.835,40
TOTAL

Serviço

inst-con-TRE
Valt-PERFIL-conTRE
inst-con-ded
Valt-PERFIL-conded

Qtde

Valores

1

Unitário
Mensal
R$1.500,00 R$1.500,00

1

R$1.500,00 R$1.500,00

43

R$1.500,00 R$64.500,00

10

R$1.500,00 R$15.000,00

TOTAL

R$82.500,00

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO: R$
2.445.335,40
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ANEXO I-D
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Item

Serviço

Qtde

Valores Repactuados
Unitário

1

con_TRE_AL_PERFIL 1

0

2

con_TRE_AL_PERFIL 2

0

3

con_TRE_AL_PERFIL 3

0

4

con_TRE_AL_PERFIL 4

1

5

con_TRE_AL_PERFIL 5

0

6

con_TRE_AL_PERFIL 6

0

7

con_ded_AL_perfil_1

6

8

con_ded_AL_perfil_2

35

9

con_ded_AL_perfil_3

0

10

con_ded_AL_perfil_4

1

11

con_ded_AL_perfil_5

0

12

con_ded_AL_perfil_6

Mensal

Anual

1
TOTAL
Serviço
Valor Unitário Valor Total

13

ins_con_TRE

1

14

Valt_PERFIL_con_TRE

1

15

inst_con_ded

43

16

Valt_PERFIL_con_ded

10
TOTAL

VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO
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ANEXO II
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax
E-mail
Site internet
Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail
Cart. de Identidade
Orgão Expedidor
CPF
Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta
Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES? ( ) Sim

( ) Não
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ANEXO III
CONTRATO Nº XX/2019
PA SEI nº 0011213-69.2018.6.02.8000
MINUTA
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS E A EMPRESA__________.
A União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral – (AL), Órgão do Poder
Judiciário, situado na Avenida Aristeu de Andrade, no 377 - Farol, CEP 57051-090,
Maceió/AL, inscrito no CNPJ sob 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 e, de outro lado, a empresa __________, com sede __________, na
Cidade de __________, __________, CNPJ/MF nº __________, daqui por diante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo seu __________, __________, portador da
Carteira de Identidade nº __________, CPF/MF nº __________, têm justo e acordado
celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,
sob a regência das Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, e de acordo com o Procedimento
Administrativo nº 0011213-69.2018.6.02.8000, mediante as seguintes cláusulas e
condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de telecomunicações
para prover a comunicação de dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em
todo o estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de enlaces de comunicação,
fornecimento dos insumos necessários para o funcionamento correto destes enlaces, e
serviço de implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces, de acordo
com as especificações e prazos constantes no Edital de Licitação TRE/AL nº 28/2019 e
na proposta da CONTRATADA, que passam a fazer parte deste instrumento,
independentemente de transcrição, no que não conflitar com as disposições do
presente contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O quantitativo do presente contrato está especificado na tabela
abaixo:
Serviço

Quantidade

inst_con_TRE
Valt_PERFIL_con_TRE
inst_con_ded
Valt_PERFIL_con_ded

1
1
43
10
VTtot_inst_AL =
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QUANTIDADE
estimada
(12 meses)
0
0
0
1
0
0
6
35
0
1
0
1

con_TRE_AL_PERFIL 1
con_TRE_AL_PERFIL 2
con_TRE_AL_PERFIL 3
con_TRE_AL_PERFIL 4
con_TRE_AL_PERFIL 5
con_TRE_AL_PERFIL 6
con_ded_AL_perfil_1
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_3
con_ded_AL_perfil_4
con_ded_AL_perfil_5
con_ded_AL_perfil_6
VTtot_men_con_AL =
VT_AL
(VTtot_inst_AL+ VTtot_men_con_AL) =

PARÁGRAFO SEGUNDO O(s) ITEM(NS) que compõe(m) este contrato compreende(m)
serviços nas seguintes áreas geográficas:
ITEM 1: comunicação de dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o
estado de Alagoas.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Considera-se o “Backbone Secundário” de comunicação de
dados o conjunto de enlaces de comunicação de dados que compreende a conexão
entre os Cartórios Eleitorais, escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas e a rede
da Justiça Eleitoral em Alagoas.
PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA deverá prover os serviços de telecomunicações
de dados entre os Cartórios Eleitorais, escritórios remotos da Justiça Eleitoral e o Prédio
Sede do TRE/AL, conforme explicitado no item 4 do Termo de Referência – Anexo I-A do
Edital de Licitação TRE/AL nº 28/2019:
CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO
A execução do objeto do presente contrato, sob o regime de empreitada por
preço unitário, será realizada com a prestação dos serviços descritos na Cláusula
Primeira deste contrato, de acordo com as condições e especificações estabelecidas no
Edital de Licitação TRE/AL nº 28/2019, nos seus anexos e na proposta vencedora.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
São obrigações do Contratante:
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a)Efetuar o pagamento no prazo previsto neste contrato;
b)Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e
do(s) contrato(s) dela decorrentes,
por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;
c)Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o
presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;
d)Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e
e)Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o
contraditório e ampla defesa.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da Contratada:
a)Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especificações do
ANEXO I-A do Edital de Licitação e com os termos da proposta de preços;
b) cumprir obrigatoriamente os principais eventos e prazos descritos na tabela abaixo:
DATA

EVENTO

Dia D

Assinatura do Contrato entre o TRE/AL e a licitante
vencedora (adjudicatária)

D + 8 dias
D + 15 dias

D + 18 dias

D + 20 dias

D + 30 dias

D + 35 dias

RESPONSÁVEL

Entrega do Plano de Gerenciamento do Contrato
Entrega do Plano Detalhado de Implantação do
Backbone Secundário
Aprovação do Plano de Gerenciamento do Contrato
Aprovação do Plano Detalhado de Implantação do
Backbone Secundário
Entrega dos Planos de Teste de Aceitação
Plano de Testes de Aceitação - Enlaces do Backbone
Secundário
Plano de Testes de Aceitação do SGRS
Plano de Testes de Aceitação Global do Backbone
Secundário
Modelos de Relatório de Teste
Aprovação dos Planos de Testes de Aceitação
Conclusão de instalação do 1º Grupo, formado por:
Conexões TREs (todas);
3% das conexões dedicadas no estado, sendo que
estas conexões devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o TRE contratante;
SGRS – Sistema de Gerência de Rede e Serviços.
Conclusão da Aceitação do 1º Grupo

Licitante
contratada /
TRE/AL
Licitante
contratada
TRE/AL

Licitante
contratada

TRE/AL

Licitante
contratada
Licitante
contratada /
TRE/AL
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DATA

EVENTO

RESPONSÁVEL

D + 45 dias

Conclusão da instalação do 2º Grupo, formado por:
22% das conexões dedicadas no estado, sendo que
estas conexões devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o TRE contratante

Licitante
contratada

D + 50 dias

Conclusão da Aceitação do 2º Grupo

Licitante
contratada /
TRE/AL

D + 60 dias

Conclusão da instalação do 3º Grupo, formado por:
25% das conexões dedicadas no estado, sendo que
estas conexões devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o TRE contratante

Licitante
contratada

D + 65 dias

Conclusão da Aceitação do 3º Grupo

Licitante
contratada /
TRE/AL

D + 90 dias

Conclusão da instalação do 4º Grupo, formado por:
25% das conexões dedicadas no estado, sendo que
estas conexões devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o TRE contratante

Licitante
contratada

D + 95 dias

Conclusão da Aceitação do 4º Grupo

Licitante
contratada /
TRE/AL

D + 110
dias

Conclusão da instalação do 5º Grupo, formado por:
25% das conexões dedicadas no estado, sendo que
estas conexões devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o TRE contratante

Licitante
contratada

D + 115
dias

Conclusão da Aceitação do 5º Grupo

D + 130
dias

Conclusão da Aceitação Global (início do PFE no
estado)

D + 135
dias

Entrega do Plano de Operação, Gerenciamento e
Suporte

D + 150
dias

Conclusão da Aceitação Final (fim do PFE no estado)

Licitante
contratada /
TRE/AL
Licitante
contratada /
TRE/AL
Licitante
contratada
TRE/AL

c) Entregar a documentação abaixo referente aos produtos fornecidos, de acordo com o
cronograma da tabela apresentada no item anterior.
c.1) Plano de Gerenciamento do Contrato: documento contendo as informações
relevantes para o acompanhamento do processo de instalação, integração e testes dos
produtos contratados, acompanhamento da execução dos serviços contratados, equipe
técnica alocada no processo, cronograma detalhado das atividades, descrição dos
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relatórios/documentos a serem entregues pela contratada e outras informações de
interesse para o gerenciamento e acompanhamento do contrato.
c.2) A CONTRATADA submeterá ao CONTRATANTE, para revisão e aprovação, o Plano de
Gerenciamento do Contrato contendo também a descrição de todas as atividades
gerenciais relativas ao trabalho contratado, para fins de acompanhamento e controle
pelo CONTRATANTE.
d) apresentar o Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário:
d.1) Documento descrevendo o Backbone Secundário a ser implementado, sua
arquitetura detalhada, descrição detalhada de enlaces e equipamentos fornecidos (e
demais características relevantes), em conformidade com a proposta apresentada.
d.2) O Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário deve ainda
apresentar os cronogramas de execução das atividades de implantação.
d.2.1) Caso haja necessidade de substituição de qualquer equipamento ou software
ofertado por ocasião da apresentação do Plano Detalhado de Implantação do Backbone
Secundário, estas modificações devem ser previamente submetidas ao CONTRATANTE,
que poderá ou não concordar.
e)

Apresentar os seguintes Planos de Testes de Aceitação:

e.1) Plano de Testes de Aceitação – Enlaces Backbone Secundário: este plano deverá
conter testes para verificação do atendimento de todos os requisitos descritos no Anexo
I-A do Edital de Licitação TRE/AL nº 28/2019, referentes aos enlaces de comunicação do
Backbone Secundário (TRE/AL e Cartórios Eleitorais). O plano deve englobar testes de
enlaces e equipamentos do Backbone Secundário.
e.2) Plano de Testes de Aceitação do SGRS: este plano deverá conter testes para
verificação do atendimento de todos os requisitos para o SGRS especificados no ANEXO
I-A do Edital de Licitação TRE/AL nº 28/2019.
e.3) Plano de Testes de Aceitação Global do Backbone Secundário: este plano deverá
conter testes para verificação do atendimento de todos os requisitos do Backbone
Secundário especificados no ANEXO I-A do Edital de Licitação TRE/AL nº 28/2019, de
forma a garantir o funcionamento completo e integrado de todos os enlaces e
equipamentos fornecidos, operando de forma individual e simultânea.
e.3.1) Os planos de testes de aceitação deverão seguir as seguintes recomendações:
e.3.1.1)
Deve haver pelo menos um teste para verificação do atendimento de cada
requisito de funcionalidade dos serviços especificados no ANEXO I-A do Edital de
Licitação TRE/AL nº 28/2019;
e.3.1.2)
Para cada teste devem ser descritos os procedimentos, ambientes e
equipamentos a serem utilizados e os resultados esperados.
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f)
Apresentar o Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte do Backbone
Secundário: contendo os procedimentos acordados entre CONTRATANTE e
CONTRATADA definindo:
f.1)
Procedimento de operação e gerenciamento do Backbone Secundário a ser
adotado pelo CONTRATANTE;
f.2)
Procedimentos para suporte em primeiro nível por parte das equipes técnicas da
Justiça Eleitoral (TRE/AL e Cartórios Eleitorais) em caso de necessidade de
reconfiguração ou parada para testes e manutenção preventiva solicitados pela
CONTRATADA;
f.3)
Procedimento de operação, gerenciamento e suporte do Backbone Secundário a
ser adotado pela CONTRATADA;
f.4)
Recomendações e instruções sobre acesso ao Serviço de Gerência de Redes e
Serviços fornecido.
g) A CONTRATADA deverá entregar ao CONTRATANTE 01 (uma) cópia completa de cada
um dos documentos;
h) Constituir uma Equipe Técnica
acompanhamento dos trabalhos;

(com

um

Responsável

Técnico)

para

o

i) Não parar ou suspender o trabalho, no todo ou em parte, enquanto houver alguma
pendência técnica, salvo com ordem expressa em contrário emitida pelo
CONTRATANTE. As pendências deverão ser resolvidas com base no contrato, que por
sua vez se baseia nas especificações do Edital de Licitação TRE/AL nº 28/2019 e seus
anexos;
j) Observar, quanto às reuniões de acompanhamento previstas no ANEXO I-A do Edital
de Licitação TRE/AL nº 28/2019, o seguinte:
j.1)
Serão programadas reuniões (em princípio mensais) de acompanhamento entre
a CONTRATADA e a equipe técnica do CONTRATANTE, em locais a serem programados
entre as partes;
j.2)
Antes de cada reunião de acompanhamento, a CONTRATADA entregará ao
CONTRATANTE as informações sobre o progresso das instalações daquele período, com:
identificação do período, metas previstas, metas cumpridas, estado atual, pendências,
alterações e justificativas.
j.3)
Adicionalmente, a equipe técnica do CONTRATANTE poderá solicitar reuniões e
informações adicionais a CONTRATADA a respeito de qualquer parte do trabalho que
julgue necessário. As informações adicionais deverão ser prontamente preparadas pela
CONTRATADA e enviadas à equipe técnica do CONTRATANTE através de fac-símile, email ou outro meio mais propício.
k) Assegurar, quando necessário, à equipe técnica do CONTRATANTE, o livre acesso às
suas instalações, bem como nas de suas subcontratadas (caso existam), para o
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acompanhamento de todos os trabalhos e atividades relativas ao fornecimento dos
produtos contratados;
l) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, salvo
mediante prévia e expressa autorização do TRE/AL;
m) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados sobre os
serviços contratados;
n) Manter durante toda a execução do contrato as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
o) Responsabilizar-se pelas obrigações decorrentes das normas que estabeleçam
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução dos
contratos, não transferindo, em hipótese alguma, a responsabilidade pelos respectivos
pagamentos à Administração do CONTRATANTE, inclusive se houver obrigatoriedade
de retenção;
p) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
empreendido pelo TRE/AL;
q) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados válidos todos os expedientes/notificações
enviadas ao endereço eletrônico indicado.
CLÁUSULA QUINTA - DA ACEITAÇÃO
A aceitação dos serviços contratados será realizada em etapas. A CONTRATADA
deverá preparar e fornecer previamente os Planos de Testes de Aceitação, que serão
submetidos ao CONTRATANTE para fins de análise e aprovação.
PARPAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá também fornecer todos os meios e
recursos necessários para a realização dos processos de aceitação dos serviços
contratados.
PARÁGRAFO SEGUNDO -

As etapas de aceitação serão:

3.1.

Aceitação dos Enlaces;

3.2.

Aceitação Global;

3.3.

Aceitação Final.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As aceitações serão formalizadas através de Relatórios de
Testes de Aceitação (emitidos com base nos Planos de Testes de Aceitação)
devidamente assinados pelos executores dos testes. A CONTRATADA elaborará um
modelo de Relatório de Testes que deverá ser aprovado pelo CONTRATANTE antes de
seu uso.
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PARÁGRAFO QUARTO - Aceitação dos Enlaces do Backbone Secundário (Concentrador,
conexões dedicadas): Estas aceitações seguirão os Planos de Testes de Aceitação dos
Enlaces do Backbone Secundário, e serão realizadas de acordo com o cronograma
elaborado pela CONTRATADA. A execução dos testes será de responsabilidade da
CONTRATADA com acompanhamento pelos técnicos do CONTRATANTE. A CONTRATADA
deverá fornecer equipamentos, documentação e outras facilidades adicionais
necessárias para a realização dos testes.
PARÁGRAFO QUINTO -

Aceitação Global:

a)
A Aceitação Global seguirá o Plano de Testes de Aceitação Global. A
execução dos testes será de responsabilidade da CONTRATADA com
acompanhamento pelos técnicos do CONTRATANTE.
b)
Esta aceitação ocorrerá somente após a Aceitação dos Enlaces do
Backbone Secundário;
c)
A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos, documentação e outras
facilidades adicionais necessárias para a realização dos testes.
PARÁGRAFO SEXTO -

Aceitação Final:

a)
Esta aceitação será considerada realizada após o Período de
Funcionamento Experimental – PFE, que é o período de 30 (trinta) dias em
funcionamento ininterrupto após a Aceitação Global, e após a eliminação de todas
as pendências.
b)
A condição para Aceitação Final é que todos os serviços fornecidos para o
Backbone Secundário funcionem de forma ininterrupta durante 30 (trinta) dias,
conforme determina o PFE.
c)
As condições para cumprimento do PFE estão descritas no item “Período
de Funcionamento experimental – PFE” do Anexo I-A do Edital de Licitação TRE/AL
nº 28/2019.
CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR E DO REAJUSTE CONTRATUAL
O preço a ser pago à CONTRATADA, pela execução do objeto deste contrato, é o
constante de sua proposta, atualizada com o último preço ofertado no pregão, sendo de
R$ XX (XXXX) o valor deste contrato.
Serviço
inst_con_TRE
Valt_PERFIL_con_TRE
inst_con_ded
Valt_PERFIL_con_TRE

Quantidade
1
1
43
10

Valor
Unitário
(R$)

-

Valor Total
(R$)

-
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VTtot_inst_AL =
QUANTIDADE
estimada
(12 meses)

Valor
Unitário
(R$)

Valor
Mensal
(R$)

Valor Total
(R$)

con_TRE_AL_PERFIL 1
0
con_TRE_AL_PERFIL 2
0
con_TRE_AL_PERFIL 3
0
con_TRE_AL_PERFIL 4
1
con_TRE_AL_PERFIL 5
0
con_TRE_AL_PERFIL 6
0
con_ded_AL_perfil_1
6
con_ded_AL_perfil_2
35
con_ded_AL_perfil_3
0
con_ded_AL_perfil_4
1
con_ded_AL_perfil_5
0
con_ded_AL_perfil_6
1
VTtot_men_con_AL =
VT_AL (VTtot_inst_AL+ VTtot_men_con_AL) =
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços contratados serão reajustados na forma e data-base
estabelecidos pela ANATEL, para tanto cabendo provocação por parte da contratada,
negociação entre as parte e com incidência máxima do índice IST (Índice de Serviços
de Telecomunicações) ou outro índice que o substitua, observando-se sempre intervalo
não inferior a 12 (doze) meses entre as datas-bases dos reajustes concedidos da
cobrança de tarifas ou de preços, de acordo com a seguinte fórmula:
PR = __IMR__ x PA, onde:
IMM
PR = Preço reajustado
IMR = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste
IMM =
Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da
proposta
PA = Preço anteriormente praticado
PARÁGRAFO SEGUNDO - A administração antes de conceder o reajuste poderá exigir
que a CONTRATADA apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de seus
custos ocorrida no período do reajuste proposto.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do
Fornecedor, por ordem bancária, no prazo de 10 (dez) dias, quando mantidas as
mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos:
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a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão
(nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito –
CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS –
CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria
da Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida
pela Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e
Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento poderá ser efetuado através do sistema de
código de barras, se houver solicitação da contratada.
PARÁGRAFO SEGUNDO Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a
reajustamento de preços ou a atualização monetária.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento dos serviços na fase de implantação do
Backbone Secundário será feito em parcelas, conforme o cronograma da Tabela 1
abaixo, liberadas de acordo com a execução e entrega. Deve ser observado que o
Contratante requer um prazo máximo de 10 (dez) dias para atestar e operacionalizar o
pagamento após cada comprovação de execução e entrega de serviços.
PARÁGRAFO QUARTO O pagamento dos serviços a serem prestados durante o
prazo contratual será feito em parcelas mensais, conforme mostrado na tabela 2
abaixo. Deve ser observado que o contratante requer um prazo máximo de 10 (dez)
dias para atestar e operacionalizar o pagamento após cada comprovação de execução e
entrega de serviços.
PARÁGRAFO QUINTO - O serviço de mudança de local de instalação de enlaces
(obrigação acessória) somente será efetuado se e quando necessário e efetivamente
prestado, mediante solicitação do TRE/AL.
TABELA 1 (mostra as parcelas de pagamentos conforme o evento condicionante):
Parcela

Valor

Evento Condicionante

a)

70% (∑ Vinst_con_TRE) +
70% (∑ Vinst_con_ded do 1º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 1º Grupo

b)

70% (∑ Vinst_con_ded do 2º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 2º Grupo

c)

70% (∑ Vinst_con_ded do 3º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 3º Grupo

d)

70% (∑ Vinst_con_ded do 4º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 4º Grupo
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e)

70% (∑ Vinst_con_ded do 5º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 5º Grupo

f)

10% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Global

g)

20% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Final

PARÁGRAFO SEXTO O pagamento dos serviços a serem prestados durante o
prazo contratual será feito em parcelas mensais, conforme mostrado na Tabela 2
abaixo:
TABELA 2

(mostra as condições para os pagamentos mensais de serviços):

Valor
Vmen_con_TRE_AL

Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL

Início / Período / Evento Condicionante
início : imediato a partir da Aceitação do 1º Grupo
período : até o final do contrato
evento condicionante: apresentação da “fatura”
relativa aos serviços executados até o 5º dia útil do
mês subsequente
início : imediato para todas as conexões dedicadas
instaladas em um determinado Grupo, a partir da
Aceitação deste Grupo
período : até o final do contrato
evento condicionante: apresentação da “fatura”
relativa aos serviços executados até o 5º dia útil do
mês subsequente

PARÁGRAFO SÉTIMO Desconto a ser aplicado pelo não cumprimento do SLA
(Service Level Agreement) contratado para conexões TRE e conexões dedicadas:
O SLA não estará cumprido caso o somatório de tempos de parada do respectivo
enlace do Backbone Secundário exceda o tempo permitido de parada Tpermparada,
que é obtido por:
Concentrador:
Tpermparada_con_TRE = Ttotal_disp_con_TRE x (1 – 0,9944)
onde:
Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma Concentrador no
respectivo mês
0,9944 equivale ao SLA de 99,44%
Conexões Dedicadas:
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Tpermparada_con_ded = Ttotal_disp_con_ded x (1 – 0,991)
onde:
Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão
dedicada no respectivo mês
0,991 equivale ao SLA de 99,1%
PARÁGRAFO SÉTIMO - Em caso de não cumprimento do SLA (acordo de nível de serviço)
contratado, a CONTRATADA se obrigará a conceder um desconto na parcela
subsequente (do mês seguinte) de pagamento mensal, observando a seguinte regra:
Concentrador:
Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_TRE_AL / Ttotal_disp_con_TRE) x
(2 x ( PNF – Tpermparada_con_TRE))
onde:
Vmen_con_TRE_AL = Valor mensal pago pela Concentrador
Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma Concentrador no
respectivo mês
 PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em minutos
Tpermparada_con_TRE = tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado
Conexões Dedicadas:
Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL / Ttotal_disp_con_ded) x
(2 x ( PNF – Tpermparada_con_ded))
onde:
Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL = Valor mensal pago pela respectiva conexão dedicada
Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão
dedicada no respectivo mês
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 PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em minutos
Tpermparada_con_ded = tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado
Ou seja, o desconto na parcela subsequente será proporcional a 2 (duas) vezes ao
somatório dos PNF, descontado o tempo de parada permitido de acordo com o SLA
contratado.
Obs. 1:
o PNF – Período de não funcionamento da conexão é o tempo decorrido
entre a “abertura de chamado técnico” e a solução do problema, atestada pela equipe
técnica da Justiça Eleitoral.
Obs. 2:
serão excluídas dos cálculos de PNF as paradas programadas pela equipe
técnica da Justiça Eleitoral em conjunto com a CONTRATADA.
PARÁGRAFO NONO deverá:

Para que seja efetuado o pagamento, a CONTRATADA

a) Apresentar nota fiscal dos serviços prestados;
b) Comprovar sua regularidade, assim como a da executora do objeto, perante a
Seguridade Social (Certidão Negativa de Débito – CND), o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS – CRF) e a Fazenda Federal
(Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais e Certidão de Quitação da
Dívida Ativa da União fornecida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional);
c) Comprovar quitação dos impostos, taxas e demais encargos que incidam sobre os
pagamentos resultantes da contratação.
PARÁGRAFO DEZ - O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na
proposta e nota de empenho.
PARÁGRAFO ONZE encarregada da execução do contrato, entre aqueles constantes dos
documentos de habilitação, terá de ser solicitada formal e justificadamente, com
antecedência mínima de 8 dias úteis, da data prevista para o pagamento da nota fiscal,
não se aceitando pedido de substituição de CNPJ após o dia 30 de novembro de cada
ano.
PARÁGRAFO DOZE - Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
PARÁGRAFO TREZE - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
PARÁGRAFO CATORZE O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
PARÁGRAFO QUINZE Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à
nota fiscal documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
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PARÁGRAFO DEZESSEIS - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso,
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para
tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

PARÁGRAFO DEZESSETE - Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12
(doze) meses da contratação. Somente após esse período, em caso de prorrogação da
vigência contratual, os serviços poderão ser reajustados mediante negociação entre as
partes, momento no qual será apreciada a possibilidade da aplicação do índice setorial
IST ou outro divulgado pela ANATEL, no período entre o mês básico de apresentação da
proposta e o mês anterior ao reajuste, compreendendo sempre o período de 12 meses,
de acordo com a seguinte fórmula:
PR=IMR X PA, onde:
IMM
Onde:
PR= Preço Reajustado
IMR= Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste
IMM = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da
proposta
PA= Preço anteriormente praticado
PARÁGRAFO DEZOITO A Administração antes de conceder o reajuste poderá exigir
que a licitante contratada apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de
seus custos ocorrida no período do reajuste proposto.
CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA
Para fiel cumprimento das obrigações assumidas, a CONTRATADA prestará garantia no
valor de R$ XX (XXXX), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor deste contrato,
modalidade __________ prevista no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA se obriga a apresentar nova garantia, conforme
o caso, no prazo máximo de 48 horas, antes do seu vencimento, ou da redução do seu
valor em razão de aplicação de quaisquer penalidades, ou da assinatura de termo
aditivo que implique na elevação do valor do contrato, mantendo-se o mesmo
percentual estabelecido no caput desta Cláusula.

112

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0585689)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1292

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia, ou a parte remanescente, será devolvida à
CONTRATADA após o cumprimento integral das obrigações decorrentes do contrato.
CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2019, alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº 084621 (Julgamento de causas e
gestão administrativas) - Natureza da Despesa nº 339040 (Serviços de Tecnologia da
Informação e Comunicação).
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à
conta das dotações orçamentárias respectivas.
CLÁUSULA DEZ – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A contratada que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a
União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
PARÁGRAFO PRIMEIRO Pela inexecução total ou parcial a CONTRATADA ficará
sujeita às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas
pela autoridade competente do CONTRATANTE, conforme a gravidade do caso,
assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos,
porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
PARÁGRAFO SEGUNDO As sanções de advertência, bem como de impedimento para
licitar e contratar com a Administração Pública (Lei nº 10.520/2002), poderão ser
aplicadas à CONTRATADA juntamente com as multas convencionais e de mora,
descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
PARÁGRAFO TERCEIRO A CONTRATADA, durante a execução do contrato, ficará
sujeita a advertência e multa de mora, variável de acordo com a gravidade dos casos a
seguir: Para efeito de aplicação de advertência e multa, às infrações são atribuídos
graus, conforme as tabelas 1 e 2 a seguir:
Grau

Correspondência

1

Advertência

2

Multa de 0,2 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 2,5% do contrato por ocorrência.

3

Multa de 0,4 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
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do contrato, até o máximo de 7,5% do contrato por ocorrência.
4

Multa de 0,8 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 15% do contrato por ocorrência.

5

Multa de 1,6 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 30% do contrato por ocorrência.

Item

Descrição

Grau

1

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexo
não previstos nesta tabela de penalidades, por item e por
ocorrência

1

2

Atrasar na entrega de qualquer serviço não previsto nesta tabela
de penalidades

1

3

Deixar de cumprir determinação
fiscalizador, por ocorrência

do

2

4

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos
não previstos nesta tabela de penalidades, após reincidência
formalmente notificada pelo fiscalizador, por item e por ocorrência

2

5

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 1º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

2

6

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 2º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

2

7

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 3º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

2

8

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 4º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

2

9

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão da Aceitação Global,
considerando o prazo definido no cronograma de eventos deste
documento

2

formal

ou

instrução
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10

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão do PFE, consideradas
as exigências especificadas para cumprimento deste Período de
Funcionamento Experimental neste documento

2

11

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de
endereço ou velocidade de conexão dedicada, por item por
ocorrência

2

12

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de
endereço ou velocidade de um Concentrador, por item por
ocorrência

3

13

Problemas de não funcionamento de um Concentrador

3

14

Problemas de não funcionamento de uma conexão TRE

3

15

Problemas de não funcionamento de todas conexões TRE

3

16

Problemas de não funcionamento de uma conexão dedicada

3

17

Problemas de não funcionamento de cinco ou mais conexões

3

18

Não prestação do Serviço de Manutenção de acordo com as
características especificadas neste documento

3

19

Não atendimento ao SLA contratado durante 3 (três) meses
seguidos (em qualquer tempo) para qualquer dos enlaces
(conexões TREs e conexões dedicadas)

3

20

Não atendimento ao SLA contratado durante 2 períodos de 2 (dois)
meses seguidos em um ano (contagem de cada ano a partir da
Aceitação Global) para qualquer dos enlaces (conexões TREs e
conexões dedicadas)

3

21

Não atendimento ao SLA contratado durante 4 períodos de 1 (um)
mês em um ano (contagem de cada ano a partir da Aceitação
Global) para qualquer dos enlaces (conexões TREs e conexões
dedicadas)

3

22

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso
fortuito, os serviços contratuais, por dia de ocorrência

4

23

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico,
lesão corporal ou consequências letais

5
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PARÁGRAFO QUARTO - O atendimento para a resolução de problemas nos circuitos
obedecerá aos prazos abaixo:
a)

b)

c)

Severidade ALTA: Esse nível de severidade é aplicado quando há a
indisponibilidade no uso do serviço. Prazo para atendimento inicial: 06 (seis)
horas, contadas a partir do registro da ocorrência. Prazo de Solução
Definitiva de 24 (quatro) horas;
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 para atendimento inicial: 12 (doze) horas,
contadas a partir do registro da ocorrência. Prazo de Solução Definitiva de 48
(quarenta e oito) horas.
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.

PARÁGRAFO QUINTO - 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, dentro dos limites temporais estabelecidos
inicialmente.
PARÁGRAFO SEXTO - Será considerado para efeitos do nível 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;
PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADA estará sujeita, garantida prévia defesa e sem
prejuízo da possibilidade de rescisão do contrato, a penalidades e/ou multas.
PARÁGRAFO OITAVO - As multas poderão ser aplicadas cumulativamente, a critério do
TRE-AL e em função do não cumprimento do Acordo de Nível de Serviço, conforme a
severidade apresentada.
PARÁGRAFO NONO - A contagem do prazo de solução definitiva de cada chamado será a
partir da abertura do chamado na Central de Atendimento disponibilizada pela
CONTRATADA, até o momento da comunicação da solução definitiva do problema e
aceite pela equipe técnica do TRE-AL.
PARÁGRAFO DEZ - 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 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.
PARÁGRAFO ONZE - Em Véspera e dia da Eleição, considerados os turnos de eleições
oficiais individualmente e eleições suplementares, com a comunicação formal nesta
última hipótese, deverá haver técnico de emergência nas dependências do TRE, com
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capacitação referente aos equipamentos instalados no ponto concentrador e nos
cartórios/escritórios remotos e com os demais contatos necessários, sendo o prazo de
solução definitiva para severidade ALTA contada a partir do registro da ocorrência de 08
horas na véspera e de 120 minutos no dia da Eleição.
PARÁGRAFO DOZE - Não cumprimento do prazo de solução na véspera e dia da eleição
enseja em multa de 5% do valor global do contrato, acréscimo de 0,5% de multa a cada
60 minutos de atraso suplementar até o máximo de 15%, salvo força maior
devidamente comprovada.
PARÁGRAFO TREZE - Observações importantes:
a) A verificação do cumprimento dos prazos de fornecimento dos produtos e serviços
que compõem o Backbone Secundário, para efeito de aplicação das penalidades
previstas, será feita tomando-se por base o Cronograma de Eventos definido no Anexo
I-A;
b) A verificação do cumprimento do SLA definido no Anexo I-A será feita com base nos
chamados de manutenção registrados junto ao SGRS fornecido e com base nos
registros de ocorrências efetuados pelo Contratante. Deve ser considerado que:
b.1) O PNF – Período de Não Funcionamento do Enlace será computado em minutos
a partir da “abertura do chamado de manutenção” feito pelo “0800” da licitante
contratada;
b.2) O término do PNF será computado a partir do aceite da manutenção
(fechamento do chamado) obrigatoriamente feito por um técnico do local
responsável pela abertura do chamado, sendo necessária a identificação deste
técnico responsável pelo fechamento do chamado;
b.3) O somatório de PNF em minutos (“períodos de não funcionamento do enlace”)
será o tempo considerado como base para avaliar o cumprimento do SLA, e será
tomado como base para a aplicação de todas as penalidades previstas neste
documento devido ao não cumprimento deste requisito;
c) O não atendimento do SLA, e consequente redução do valor a ser faturado, não
inibe a aplicação das penalidades previstas em contrato;
d) O não cumprimento de qualquer exigência definida no Anexo I-A que implique
em aplicação de penalidades conforme o previsto no edital, no capítulo referente a
“SANÇÕES ADMINISTRATIVAS”, será notificado à licitante contratada por meio de
mensagem emitida pelo Gestor do Contrato designado pelo Contratante, com
cópia para a Secretaria de Tecnologia da Informação/(órgão) Contratante,
Secretaria de Administração/(órgão) Contratante e Diretoria da Contratada.
PARÁGRAFO QUATORZE- O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo
CONTRATANTE ou cobrado judicialmente.
PARÁGRAFO QUINZE- Na aplicação das penalidades previstas neste parágrafo a
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autoridade competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade, e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência
de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.
PARÁGRAFO DEZESSEIS - A CONTRATADA, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a execução dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à
sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de
fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condições deste contrato, ou que impeça a sua execução,
por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.
PARÁGRAFO DEZESSETE - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma
do art. 109, da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO DEZOITO Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida,
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. XX da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
PARÁGRAFO DEZENOVE - O CONTRATANTE promoverá o registro no SICAF de toda e
qualquer penalidade imposta à CONTRATADA.
PARÁGRAFO VINTE- No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
PARÁGRAFO VINTE E UM - A data a ser utilizada como referência para a atualização do
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário Eletrônico.
PARÁGRAFO VINTE E DOIS - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos
entre as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
PARÁGRAFO VINTE E TRÊS - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.
CLÁUSULA ONZE - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Dos atos administrativos concernentes ao presente contrato cabe recurso nos
termos do art. 109 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DOZE - DA RESCISÃO
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O CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato, sem prejuízo das
penalidades contratuais ou legais, no caso de sua inexecução total ou parcial ou nos
demais previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/93, e ainda nos seguintes:
a) não-correção dos defeitos ou deficiências devidamente notificados nos serviços;
b) descumprimento das condições de habilitação e qualificação legalmente
exigidas, bem como das condições constantes deste instrumento e da proposta.
CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES
O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses
previstas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA QUATORZE - DA VIGÊNCIA E DA DURAÇÃO
O presente contrato terá vigência a partir da data de sua publicação no Diário
Oficial da União e duração de 30 (trinta) meses, admitida sua prorrogação nos termos
da lei.
CLÁUSULA QUINZE - DO FORO
O foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de Alagoas é o
competente para solucionar qualquer questão relativa ao presente contrato.
CLÁUSULA DEZESSEIS - DA PUBLICIDADE
O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União,
conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, correndo as
despesas por conta do CONTRATANTE.
E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam o presente
instrumento em três vias de igual teor e forma para todos os fins de direito.
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Pelo TRE/AL:
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente do TRE/AL
Pela Empresa:
Representante legal da empresa
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de agosto de 2019.

À AJ-DG,
para análise da minuta ajustada ao novo valor
estimado para a acontratação.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 23/08/2019, às 14:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0585690 e o código CRC F8B270A8.

0011213-69.2018.6.02.8000
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0011213-69.2018.6.02.8000
: COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
: REVOGAÇÃO DO PREGÃO 28/2019 - REPETIÇÃO

Parecer nº 1762 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
Senhor Diretor-Geral,

Trata-se da republicação do edital do Pregão nº
28/2019, em razão de pedido de impugnação formulado pela
empresa TELEMAR NORTE LESTE S.A. (0566622), versando
sobre possíveis inadequações do edital do certame licitatório.
A mencionada licitação foi revogada por meio da
Decisão da Presidência nº 2258 (0575562).
As questões levantadas na fase de impugnação ao
edital ensejaram a elaboração de novo Termo de Referência
(0580003), que seguiu aprovado pelo Secretário de Tecnologia
da Informação Substituto (0580055), que, de acordo com a
informação da SLC (0581557), gerou as seguintes alterações
na minuta: prazo de vigência do contrato de 30 (trinta) meses,
previsão de pagamento com código de barras e forma de
reajuste do contrato alterada, com base no atual Termo de
Referência (0580003), tudo conforme já descrito no que
Parecer nº 1.662 (0581659).
Com esse prazo de vigência, fez-se necessário
ajustar o valor estimado, na mesma proporção, o que gerou
nova minuta de edital (0585689), elaborada pela SLC.
Dessa forma, em complemento ao Parecer nº
1.229 (0558600)
e pareceres subsequentes,
na forma
prevista no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93, esta
Assessoria Jurídica aprova, em face de sua regularidade
jurídica, a minuta edital de pregão, na forma eletrônica, do
tipo menor preço global (0585689), objetivando a contratação
de serviços de telecomunicações, para prover a comunicação
de dados entre a sede o TRE/AL, os Cartórios Eleitorais e
escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o
estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de enlaces de
comunicação, fornecimento dos insumos necessários para o
funcionamento correto destes enlaces, e serviço de
implantação, operação, manutenção e gerência destes
enlaces.
À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 28/08/2019, às 14:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0586204 e o código CRC 3D12F8A9.
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CONCLUSÃO

Maceió, 28 de agosto de 2019.
Senhor Presidente,

Cuida-se de procedimento tendente à ccontratação de serviços de telecomunicações,
mediante Pregão Eletrônico, do tipo menor preço global.

A Assessoria Jurídica desta Direção Geral aprovou a minuta de certame conforme
Parecer 1762 (0586204), frente a sua regularidade jurídica.

Assim, torno os autos conclusos a Vossa Excelência, com a sugestão de que seja
autorizada a abertura de procedimento licitatório para a aquisição em comento.

Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 28/08/2019, às 21:10, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0586355 e o código CRC 375A332E.
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0011213-69.2018.6.02.8000
: COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
: Autorização. Abertura. Fase Externa. Pregão Eletrônico. Contratação de serviços de telecomunicações.

Decisão nº 2503 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES
De acordo com a sugestão ofertada pela Senhora
Diretora-Geral em exercício, inserta no evento SEI 0586355.
AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 5.450/05, a abertura da fase externa do certame
licitatório, na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor
preço global, objetivando a contratação de serviços de
telecomunicações para prover a comunicação de dados entre a sede
o TRE/AL, os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça
Eleitoral, localizados em todo o Estado de Alagoas, incluindo
o fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos
insumos necessários para o funcionamento correto destes enlaces e
serviço de implantação, operação, manutenção e gerência destes
enlaces, de acordo com a requisição promovida pela Secretaria de
Tecnologia da Informação deste Tribunal.
À SAD, para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI
0585689, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por
meio do Parecer de n.º 1762 (0586204) e demais medidas cabíveis.
Desembargador Eleitoral ORLANDO ROCHA FILHO
No Exercício da Presidência
Documento assinado eletronicamente por ORLANDO ROCHA FILHO, Decano, no
exercício da Presidência, em 30/08/2019, às 11:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0587068 e o código CRC F349C726.
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DESPACHO

Maceió, 04 de setembro de 2019.

À SLC, para publicar o aviso de abertira do
certame, na forma autorizada pela Presidência.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/09/2019, às 00:22, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0589386 e o código CRC 456E463A.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2019
PROCESSO Nº: 0011213-69.2018.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
Data: 26 de setembro de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA
Horário de Abertura: 14 horas
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme descrito
neste Edital e seus Anexos, objetivando a contratação de serviços de telecomunicações,
para prover a comunicação de dados entre a sede o TRE/AL, os Cartórios Eleitorais e
escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o estado de Alagoas, incluindo:
fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos necessários para o
funcionamento correto destes enlaces, e serviço de implantação, operação, manutenção e
gerência destes enlaces, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Tecnologia da Informação deste Tribunal.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo
Decreto nº 5.450, de 31/05/2005 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente
torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 8.538,
de 06/10/15, o Decreto nº 7.174/2010, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência
deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se
adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber, pela Lei nº
8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.
1- DO OBJETO
1.1.
O presente Pregão tem por objeto a contratação de serviços de telecomunicações
para prover a comunicação de dados entre a sede o TRE/AL, os Cartórios Eleitorais e
escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o estado de Alagoas,
incluindo: fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos
necessários para o funcionamento correto destes enlaces, e serviço de implantação,
operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme especificações deste edital e
seus anexos.
1.1.1. Considera-se o “Backbone Secundário” de comunicação de dados o conjunto
de enlaces de comunicação de dados que compreende a conexão entre os Cartórios
Eleitorais, escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas e a rede da Justiça
Eleitoral em Alagoas.
1.1.2. A licitante contratada deverá prover os serviços de telecomunicações de dados
entre os Cartórios Eleitorais em Alagoas, escritórios remotos da Justiça Eleitoral em
Alagoas e o Prédio sede do TRE/AL, conforme explicitado no item 4 do Anexo I-A
(Especificações do objeto).
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1.1.3. As exigências e especificações destinadas aos cartórios eleitorais, para fins de
facilitação de leitura, são automaticamente aplicáveis aos escritórios remotos da
Justiça Eleitoral em Alagoas, nos itens do Termo de Referência (Anexo I).
1.1.4. O Backbone Secundário especificado neste edital deverá substituir o backbone
atual de ligação entre os Cartórios Eleitorais e o Prédio Sede do TRE/AL,
implementado por meio do Contrato TRE/AL nº 40/2014. À medida que os enlaces
forem ativados no Backbone Secundário especificado neste Edital, os enlaces
integrantes do Contrato TRE/AL nº 40/2014 serão desativados, garantindo o
funcionamento contínuo das conexões entre os Cartórios Eleitorais e o Prédio Sede
do TRE/AL.
2 – DOS PRAZOS
2.1.
Os prazos para implantação dos serviços deverão observar o disposto no
ANEXO I-A deste edital.
2.2.
O prazo de vigência do contrato objeto deste edital é de 30 (trinta) meses, a
partir da data de assinatura do contrato, prorrogáveis até o limite de 60 (sessenta) meses,
a critério de Administração e conforme a legislação de regência.
3 – DA PARTICIPAÇÃO
3.1.
Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas
as demais exigências deste Edital e seus anexos.
3.2.
Será admitida a participação de empresas associadas na forma de consórcio,
obedecido o disposto no art. 16 do Decreto nº 5.450/2005, devendo ser apresentados
junto com os documentos de habilitação os seguintes documentos:
3.2.1. Comprovação de compromisso de constituição de consórcio, formalizado por
instrumento público ou particular, subscrito pelos representantes das empresas
participantes, com indicação da empresa “Líder” (Responsável) e declaração de
responsabilidade solidária de todas as integrantes, pelos atos praticados em
consórcio, tanto na fase de licitação, quanto na de execução do futuro contrato. As
empresas consorciadas deverão promover a constituição e o registro do consórcio,
se vencedor da licitação, antes da celebração do contrato.
3.2.2. Declaração de aceitação, pela empresa “Líder” de ser a responsável pela
execução de todo o objeto da licitação, sem prejuízo da responsabilidade solidária
das demais consorciadas, no caso de o consórcio ser o vencedor.
3.2.3. No caso de formação de consórcio para atendimento aos requisitos do Anexo IA deste edital deve ser apresentada uma das empresas como “Líder” (Responsável)
do consórcio, deve ser descrita, na proposta a ser apresentada, a responsabilidade
de cada uma das empresas consorciadas, e devem ser observadas todas as demais
regras e restrições constantes da Lei 8.666/93 (Artigo 33). A empresa “Líder” do
consórcio deverá responder ao contratante diretamente por todos os serviços que
venham a ser contratados.
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3.2.3.1. A empresa “Líder” não pode deixar o consórcio, sob pena de
encerramento do contrato. Caso qualquer uma das demais empresas
integrantes do consórcio deixe o consórcio, os trabalhos executados por esta
empresa devem ser executados pelas demais empresas integrantes do
consórcio, sem prejuízo do andamento dos serviços. Toda a documentação
apresentada pela empresa que eventualmente deixar o consórcio deverá ser
apresentada pelas demais que se responsabilizarem pela execução do serviço
atribuído a esta empresa, de forma a comprovar o atendimento aos requisitos
do edital.
3.3.
Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo próprio
do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua
proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
3.3.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
3.4.
No ato de envio de suas propostas, as Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte deverão declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem
aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazerem jus aos
benefícios previstos no referido diploma legal.
3.5.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
3.5.1. Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso
de credores, em dissolução ou em liquidação;
3.5.2. Que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da
punição;
3.5.3.

Estrangeiras que não funcionem no País;

3.5.4. Que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da
Resolução 229/2016-CNJ.
4 – DA VISTORIA
4.1.
As proponentes interessadas na prestação dos serviços contidos neste edital
poderão vistoriar os locais em que a infraestrutura necessária à prestação do serviço será
instalada, em companhia de servidor designado para esse fim, para perfeito
conhecimento do objeto licitado e das condições físicas existentes para possível retirada e
reinstalação de equipamentos, não se admitindo alegação posterior de desconhecimento
de dificuldades caso optem por não realizá-la.
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4.2.
A vistoria acima mencionada, de caráter facultativo, poderá ser agendada na
Coordenadoria de Infraestrutura do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, através do email cie@tre-al.jus.br ou pelo telefone (82) 2122-7753.
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
5.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).
5.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para
fins de habilitação.
5.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para
acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico,
criados quando do credenciamento supracitado.
5.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade
legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
5.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art.
3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
6.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas,
assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art. 13º, do
Decreto nº 5.450/05).
6.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante
o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão (Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05).
6.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do
serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas
para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
6.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05).
6.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do campo
"descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
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a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o
disposto no item 6.7 do edital; e
b) descrição completa dos serviços que compõem o lote único, de acordo com o Anexo
I-A deste edital.
6.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob
pena de desclassificação.
6.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações
exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto o
licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
6.4.2.1. Entretanto, se da proposta constarem condições materiais mais
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para
efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na
execução contratual.
6.4.3. Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado
capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta
ajustada encaminhada nos termos do item 6.12.
6.5.
As declarações referidas no subitem 12.1. “c”, deverão ser enviadas, em
campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta
pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação,
quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das
mesmas pelo(s) vencedor(es).
6.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais,
embalagens, frete etc.
6.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas
pelo período de 60 (sessenta) dias.
6.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos
desta licitação (Anexo I-A) e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”,
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.
6.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou
encargo.
6.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
6.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de
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junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição que
contrarie expressamente quaisquer dos itens deste edital.
6.12.
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, se necessário, deverão
ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro.
Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do
licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco,
agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para
tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.
6.13.
Também deverão ser encaminhados, como anexo, pelo sistema Comprasnet,
quando solicitado pelo Pregoeiro, os seguintes documentos:
a) Relação dos estabelecimentos (matriz e/ou filiais e/ou pontos de assistência) que a
licitante possui, cada qual apto a prestar os serviços de suporte aos enlaces de
dados solicitados no Termo de Referência em anexo, devendo compreender, no
mínimo, um escritório no estado Alagoas;
a.1) Na relação dos estabelecimentos devem ser discriminados o nome, CNPJ,
endereço, telefone e responsável técnico.
b) Especificações Técnicas da proposta, com:
b.1) Descrição dos aspectos técnicos dos produtos e serviços oferecidos;
b.2) Planilhas Técnicas, com informações sobre as linhas de comunicação.
c) Planilha de Preços, conforme Modelo do Anexo I-D.
6.13.1. O documento contendo as especificações técnicas que não atendam os
requisitos mínimos especificados no Termo de Referência, implicará na
desclassificação da licitante.
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital,
via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais
deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente
edital.
7.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital
ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente
desclassificadas pelo pregoeiro.
7.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
7.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

Edital do PE nº 49/2019 (0591029)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1310

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
8.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e
respectivo horário de registro e valor.
8.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor global dos serviços ofertados,
considerando a vigência contratual de 30 (trinta) meses.
8.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e
as regras de aceitação dos mesmos.
8.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
8.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro pelo sistema.
8.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame,
sem prejuízo dos atos realizados.
8.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação
desta licitação.
8.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances.
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a
recepção de lances.
8.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste
Edital.
8.9. Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão reduzir seus preços ao
valor da proposta do licitante mais bem classificado.
8.10. A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
9 - DO CRITÉRIO DE DESEMPATE
9.1.
Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação a
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto no art. 44 da Lei
Complementar nº 123/2006.
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9.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco
por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
9.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
9.1.3. Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão Eletrônico,
após encerramento da fase de lances identificará, em coluna própria as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes, fazendo a comparação
entre os valores da primeira colocada, caso esta não seja uma Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, e das demais Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, na ordem de classificação.
9.2.
Após o encerramento, para cada item que teve uma empresa de médio ou
grande porte como vencedora do melhor lance, o sistema selecionará todas as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo último lance enviado, para o item, seja
até 5% superior à oferta vencedora. Após este procedimento, o sistema enviará
mensagem, via chat, informando quais os itens terão desempate no lance.
9.3.
Para efeito do disposto no item 9.1., ocorrendo o empate, proceder-se-á da
seguinte forma:
I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que lhe será adjudicado o objeto licitado. Para viabilizar tal
procedimento, o Sistema selecionará os itens com tais características,
disponibilizando-os automaticamente nas telas do pregoeiro e fornecedor,
encaminhado mensagem também automática, por meio do chat, convocando a
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em segundo lugar, a
fazer sua última oferta no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de decair do direito
concedido;
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em segundo
lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema convocará as
demais Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte participantes na mesma
condição, na ordem de classificação;
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova
classificação dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou não
existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte participante, prevalecerá a
classificação inicial;
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% (cinco por cento) da
primeira colocada, e permanecendo o empate até o encerramento do item, o
sistema fará um sorteio eletrônico entre tais fornecedores, definindo e convocando
automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do
desempate.
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V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar,
quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de proposta e
classificação final dos fornecedores participantes.
9.4.
Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas casas
decimais, sendo desprezadas as demais.
9.5.
Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o tempo será
interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será retomado de onde
parou.
10 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
10.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério de
menor preço por lote (lote único), decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
10.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite
máximo o valor total de R$ 2.445.335,40 (dois milhões e quatrocentos e quarenta e cinco
mil e trezentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos) o que de modo algum, vincula a
decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
10.2.1.
O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor de cada
item que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do lote ofertado, tendo
como limite os valores constantes no Anexo I-C.
10.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor preço
e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
10.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado de
julgamento das Propostas de Preços.
10.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que
atenda ao edital.
10.5.1 Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar
com o licitante para que seja obtido preço melhor.
11 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA.
11.1.
Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de preferência
estabelecidas no Decreto nº 7.174/2010.
12 - DA HABILITAÇÃO
12.1.
A habilitação
do licitante vencedor
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

será

verificada

mediante

a

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação da licitante perante o Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação Parcial, após a análise e
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtido por meio de extrato “on line” do
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site do Comprasnet, exceto a Fazenda Estadual, por se tratar de prestação de
serviços.

a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data
de validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos
sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02
(dois) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de
certidão negativa de débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade
com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 6.5. do
edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.
d) Quanto à qualificação técnica:
d.1) Declaração de pessoa jurídica de direito público ou privado do país ou do
exterior, atendidas pela licitante, mencionando o bom funcionamento de sua WAN
com transmissão de dados com conexões dedicadas, e SGRS, utilizando técnicas e
meios de transmissão semelhantes às especificações deste Edital, com composição
de pelo menos 50 (cinquenta) conexões dedicadas entre “Escritórios Remotos” e seu
respectivo “Escritório Sede.”
d.1.1) As WANs consideradas nas declarações fornecidas devem ter sido
implementadas nas Regiões onde a licitante tenha Outorga da ANATEL
correspondente ao ITEM 01 do Termo de Referência (Anexo I).
d.1.2)

A declaração deve conter pelo menos as seguintes informações:

d.1.2.1)

Nome da empresa ou instituição;

d.1.2.2)

Nome e cargo de quem assinou;

d.1.2.3)

Telefone para contato;

d.1.2.4)

Descrição breve da rede;

d.1.2.5)

Bom funcionamento da rede;

d.1.2.6)

Data que entrou em funcionamento.

d.2) para comprovar capacidade para execução dos serviços que abrangem as
atividades de suporte técnico, apresentando os seguintes documentos:
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d.2.1) No caso de licitantes concorrendo individualmente:
d.2.1.1) Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação
de dados multimídia dentro do Estado de Alagoas, ou
d.2.1.2) Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação
de dados multimídia em nível nacional ou regional, que contemple o Estado
de Alagoas.
d.2.2) No caso de licitantes concorrendo na forma de consórcio:
d.2.2.1) A empresa LÍDER do consórcio deve apresentar:
d.2.2.1.1) Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de
comunicação de dados multimídia dentro do Estado de Alagoas, ou
d.2.2.1.2) Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de
comunicação de dados multimídia em nível nacional ou regional, que
contemple o Estado de Alagoas.
d.2.2.2) As demais empresas integrantes do consórcio devem apresentar:
d.2.2.2.1) Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de
comunicação de dados multimídia dentro do estado de Alagoas, ou
d.2.2.2.2) Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de
comunicação de dados multimídia em nível nacional ou regional, que
contemple o Estado de Alagoas.
e) Quanto à Qualificação Econômico-Financeira:
e.1) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma de lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 meses
da data de apresentação da proposta.
e.1.1) Serão considerados na forma de lei o balanço patrimonial e as
demonstrações contábeis assim apresentados:
e.1.1) publicados em Diário Oficial; ou
e.1.2) publicados em jornal de grande circulação; ou
e.1.3) por cópia registrada no órgão de Registro Público competente
da sede ou domicílio da licitante; ou
e.1.4) por cópia extraída do Livro Diário – devidamente autenticado
no órgão de Registro Público competente da sede ou
domicílio da licitante – inclusive com os Termos de Abertura e
de Encerramento.
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e.1.2) A análise da qualificação econômico-financeira será feita por
servidores qualificados designados pelo Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas e avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão ser iguais ou
superiores a 1 (um):

LG = _ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO_
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
SG = _________________ATIVO TOTAL___________________
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
LC = _ATIVO CIRCULANTE__
PASSIVO CIRCULANTE
e.1.3) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de
cálculos juntado ao balanço;

e.1.4) A licitante que apresentar resultado menor do que 1, em quaisquer
dos índices – Liquidez Geral – LG, Solvência Geral – SG, e Liquidez
Corrente – LC, deverá possuir patrimônio líquido mínimo
correspondente a 10% do valor estimado da contratação do ITEM para
o qual está concorrendo, na forma dos §§ 2º e 3º do art. 31 da Lei nº
8.666/93.
e.1.5) Se necessária a atualização do balanço e do patrimônio líquido,
deverá ser apresentado, juntamente com esses documentos, o
memorial de cálculo correspondente.
e.1.6) As demonstrações contábeis deverão apresentar as assinaturas do
titular ou representante da empresa e do contabilista responsável,
legalmente habilitado.
e.1.7) As demonstrações contábeis das empresas com menos de um
exercício social de existência devem cumprir a exigência contida na
lei, mediante a apresentação do Balanço de Abertura ou do último
Balanço Patrimonial levantado.
e.1.8) Poderão ser exigidas das empresas, para confrontação com as
Demonstrações Contábeis, as informações prestadas à Receita
Federal.
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e.1.9) Para as licitantes cadastradas no SICAF, cujos índices de LG, SG e LC
sejam iguais ou superiores a 1, fica dispensada a apresentação do
balanço patrimonial e das demonstrações contábeis.
e.2) certidão negativa de falência, recuperação judicial e concordata, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica.
12.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, o
pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação
no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
12.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado
em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito)
horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos,
comprovando sua idoneidade.
12.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos,
o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
12.4.
A comprovação da regularidade fiscal das Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte licitantes será exigida para efeito de contratação, conforme estipula o art.
42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
12.4.1. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando
da comprovação de que trata o item 12.4., será assegurado prazo de cinco dias
úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
12.4.2. Para aplicação do disposto no subitem 12.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de
habilitação.
12.4.3. A prorrogação do prazo previsto no subitem 12.4.1., poderá ser concedida, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.
12.4.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá
após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 12.4.1. e 12.4.3.
12.4.5. A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens
12.4.1. e 12.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. XX da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à
administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, ou revogar a licitação.
12.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos
para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do
item 12.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
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12.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
12.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da
empresa licitante cadastrada no SICAF.
12.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
13 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
13.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a
peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
13.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
13.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada
nova data para realização do certame.
13.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados à
Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o
endereço de e-mail: slc@tre-al.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos
referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site
www.comprasnet.gov.br.
14 - DOS RECURSOS
14.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
14.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao término
do tempo informado.
14.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro
decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso
registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no
prazo de 3 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde
logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente
por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à
autoridade competente.
14.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos
que não sejam passíveis de aproveitamento.
14.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo estipulado
pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto
pelo pregoeiro ao vencedor.
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15 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
15.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro
sempre que não houver recurso.
15.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente
e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
15.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN –
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do
Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.
16 - DA CONTRATAÇÃO.
16.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante
contrato, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazo de pagamento,
prazo de início da prestação dos serviços, em conformidade com este edital e seus
anexos.
16.2.
A licitante vencedora deverá assinar e devolver o instrumento contratual no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação para tal fim.
16.3.
Antes da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante
a vigência do contrato.
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
17.1.

As constantes da Cláusula Nona do Anexo III deste Edital.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
18.1.

As constantes da Cláusula Oitava do Anexo III deste Edital.

19 – DA ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS
19.1. A aceitação dos serviços contratados será realizada em etapas. A CONTRATADA
deverá preparar e fornecer previamente os Planos de Testes de Aceitação, que serão
submetidos ao CONTRATANTE para fins de análise e aprovação.
19.2. A CONTRATADA deverá também fornecer todos os meios e recursos necessários
para a realização dos processos de aceitação dos serviços contratados.
19.3. As etapas de aceitação serão:
19.3.1.

Aceitação dos Enlaces;

19.3.2.

Aceitação Global;

19.3.3.

Aceitação Final.

Edital do PE nº 49/2019 (0591029)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1319

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
19.4. As aceitações serão formalizadas através de Relatórios de Testes de Aceitação
(emitidos com base nos Planos de Testes de Aceitação) devidamente assinados pelos
executores dos testes. A CONTRATADA elaborará um modelo de Relatório de Testes que
deverá ser aprovado pelo CONTRATANTE antes de seu uso.
19.5. Aceitação dos
dedicadas):

Enlaces

do

Backbone

Secundário

(Concentrador,

conexões

19.5.1.
Estas aceitações seguirão os Planos de Testes de Aceitação dos Enlaces do
Backbone Secundário, e serão realizadas de acordo com o cronograma elaborado pela
licitante contratada. A execução dos testes será de responsabilidade da licitante
contratada com acompanhamento pelos técnicos do Contratante. A licitante contratada
deverá fornecer equipamentos, documentação e outras facilidades adicionais
necessárias para a realização dos testes.
19.6. Aceitação Global:
19.6.1.
A Aceitação Global seguirá o Plano de Testes de Aceitação Global. A
execução dos testes será de responsabilidade da licitante contratada com
acompanhamento pelos técnicos do Contratante.
19.6.2.
Esta aceitação ocorrerá somente após a Aceitação dos Enlaces do Backbone
Secundário;
19.6.3.
A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos, documentação e outras
facilidades adicionais necessárias para a realização dos testes.
19.7. Aceitação Final:
19.7.1.
Esta aceitação será considerada realizada após o Período de Funcionamento
Experimental – PFE, que é o período de 30 (trinta) dias em funcionamento ininterrupto
após a Aceitação Global, e após a eliminação de todas as pendências.
19.7.2.
A condição para Aceitação Final é que todos os serviços fornecidos para o
Backbone Secundário funcionem de forma ininterrupta durante 30 (trinta) dias,
conforme determina o PFE.
19.7.3.
As condições para cumprimento do PFE estão descritas no item “Período de
Funcionamento Experimental – PFE” do ANEXO I-A do Edital de Licitação TRE/AL nº
XX/2019.
20 – DA GARANTIA
20.1.
Para fiel cumprimento das obrigações assumidas, a licitante CONTRATADA
prestará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, numas das
modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias
úteis a partir da assinatura do contrato.
20.2.
A licitante CONTRATADA se obriga a apresentar nova garantia, conforme o
caso, no prazo máximo de 48 horas, antes do seu vencimento, ou da redução do seu valor
em razão de aplicação de quaisquer penalidades, ou da assinatura de termo aditivo que
implique na elevação do valor do contrato, mantendo-se o mesmo percentual
estabelecido no caput desta Cláusula.
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20.3.
A garantia, ou a parte remanescente, será devolvida à CONTRATADA após o
cumprimento integral das obrigações decorrentes do contrato.
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
21.1.
A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União
e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações legais.
21.2.
Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla
defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e
das cabíveis cominações legais.
21.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante contratada juntamente com
as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
21.4.
A CONTRATADA, durante a execução do contrato, ficará sujeita a advertência e
multa de mora, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir:
21.4.1. Para efeito de aplicação de advertência e multa, às infrações são atribuídos
graus, conforme as tabelas 1 e 2 a seguir:
Grau

Correspondência

1

Advertência

2

Multa de 0,2 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 2,5% do contrato por ocorrência..

3

Multa de 0,4 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 7,5% do contrato por ocorrência..

4

Multa de 0,8 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 15% do contrato por ocorrência..

5

Multa de 1,6 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 30% do contrato por ocorrência.

Item
1
2
3
4

Descrição
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexo
não previstos nesta tabela de penalidades, por item e por
ocorrência
Atrasar na entrega de qualquer serviço não previsto nesta tabela
de penalidades
Deixar de cumprir determinação formal ou instrução do
fiscalizador, por ocorrência
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos

Edital do PE nº 49/2019 (0591029)

Grau
1

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1321

1
2
2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

22
23

não previstos nesta tabela de penalidades, após reincidência
formalmente notificada pelo fiscalizador, por item e por ocorrência
Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 1º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento
Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 2º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento
Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 3º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento
Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 4º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento
Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão da Aceitação Global,
considerando o prazo definido no cronograma de eventos deste
documento
Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão do PFE, consideradas
as exigências especificadas para cumprimento deste Período de
Funcionamento Experimental neste documento
Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de
endereço ou velocidade de conexão dedicada, por item por
ocorrência
Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de
endereço ou velocidade de um Concentrador, por item por
ocorrência
Problemas de não funcionamento de um Concentrador
Problemas de não funcionamento de uma conexão TRE
Problemas de não funcionamento de todas conexões TRE
Problemas de não funcionamento de uma conexão dedicada
Problemas de não funcionamento de cinco ou mais conexões
Não prestação do Serviço de Manutenção de acordo com as
características especificadas neste documento
Não atendimento ao SLA contratado durante 3 (três) meses
seguidos (em qualquer tempo) para qualquer dos enlaces
(conexões TREs e conexões dedicadas)
Não atendimento ao SLA contratado durante 2 períodos de 2 (dois)
meses seguidos em um ano (contagem de cada ano a partir da
Aceitação Global) para qualquer dos enlaces (conexões TREs e
conexões dedicadas)
Não atendimento ao SLA contratado durante 4 períodos de 1 (um)
mês em um ano (contagem de cada ano a partir da Aceitação
Global) para qualquer dos enlaces (conexões TREs e conexões
dedicadas)
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso
fortuito, os serviços contratuais, por dia de ocorrência
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico,
lesão corporal ou consequências letais

2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3

4
5

21.4.1.1. O atendimento para a resolução de problemas nos circuitos obedecerá aos
prazos abaixo:
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a)

b)

c)

Severidade ALTA: Esse nível de severidade é aplicado quando há a
indisponibilidade no uso do serviço. Prazo para atendimento inicial: 06 (seis)
horas, contadas a partir do registro da ocorrência. Prazo de Solução Definitiva
de 24 (quatro) horas;
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 para atendimento inicial: 12 (doze) horas,
contadas a partir do registro da ocorrência. Prazo de Solução Definitiva de 48
(quarenta e oito) horas.
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.

21.4.1.2. 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, dentro dos limites temporais estabelecidos
inicialmente;
21.4.1.3. Será considerado para efeitos do nível 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;
21.4.1.4. A CONTRATADA estará sujeita, garantida prévia defesa e sem prejuízo da
possibilidade de rescisão do contrato, a penalidades e/ou multas;
21.4.1.5. As multas poderão ser aplicadas cumulativamente, a critério do TRE-AL e
em função do não cumprimento do Acordo de Nível de Serviço, conforme a
severidade apresentada;
21.4.1.6. A contagem do prazo de solução definitiva de cada chamado será a partir
da abertura do chamado na Central de Atendimento disponibilizada pela
CONTRATADA, até o momento da comunicação da solução definitiva do problema e
aceite pela equipe técnica do TRE-AL;
21.4.1.7. 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 TREAL 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.
21.4.1.8. Em Véspera e dia da Eleição, considerados os turnos de eleições oficiais
individualmente e eleições suplementares, com a comunicação formal nesta última
hipótese, deverá haver técnico de emergência nas dependências do TRE, com
capacitação referente aos equipamentos instalados no ponto concentrador e nos
cartórios/escritórios remotos e com os demais contatos necessários, sendo o prazo
de solução definitiva para severidade ALTA contada a partir do registro da ocorrência
de 08 horas na véspera e de 120 minutos no dia da Eleição;
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21.4.1.9. Não cumprimento do prazo de solução na véspera e dia da eleição enseja
em multa de 5% do valor global do contrato, acréscimo de 0,5% de multa a cada 60
minutos de atraso suplementar até o máximo de 15%, salvo força maior
devidamente comprovada.
21.5. Observações importantes:
a) A verificação do cumprimento dos prazos de fornecimento dos produtos e serviços que
compõem o Backbone Secundário, para efeito de aplicação das penalidades previstas,
será feita tomando-se por base o Cronograma de Eventos definido no Anexo I-A;
b) A verificação do cumprimento do SLA definido no Anexo I-A será feita com base nos
chamados de manutenção registrados junto ao SGRS fornecido e com base nos
registros de ocorrências efetuados pelo Contratante. Deve ser considerado que:
b.1) O PNF – Período de Não Funcionamento do Enlace será computado em minutos a
partir da “abertura do chamado de manutenção” feito pelo “0800” da licitante
contratada;
b.2) O término do PNF será computado a partir do aceite da manutenção (fechamento
do chamado) obrigatoriamente feito por um técnico do local responsável pela
abertura do chamado, sendo necessária a identificação deste técnico responsável
pelo fechamento do chamado;
b.3) O somatório de PNF em minutos (“períodos de não funcionamento do enlace”)
será o tempo considerado como base para avaliar o cumprimento do SLA, e será
tomado como base para a aplicação de todas as penalidades previstas neste
documento devido ao não cumprimento deste requisito;
c) O não atendimento do SLA, e consequente redução do valor a ser faturado, não
inibe a aplicação das penalidades previstas em contrato;
d) O não cumprimento de qualquer exigência definida no Anexo I-A que implique em
aplicação de penalidades conforme o previsto no edital, no capítulo referente a
“SANÇÕES ADMINISTRATIVAS”, será notificado à licitante contratada por meio de
mensagem emitida pelo Gestor do Contrato designado pelo Contratante, com cópia
para a Secretaria de Tecnologia da Informação/(órgão) Contratante, Secretaria de
Administração/(órgão) Contratante e Diretoria da Contratada.
21.6.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou cobrado
judicialmente.
21.7.
Na aplicação das penalidades previstas neste Item a autoridade competente
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas
em fatos reais e comprovados.
21.8.
A CONTRATADA, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
execução dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
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as condições deste contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
21.9.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109, da
Lei nº 8.666/93.
21.10.
Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro
de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância
será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º
do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao
mês.
21.11.
O CONTRATANTE promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta à CONTRATADA.
21.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
21.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário Eletrônico.
21.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.
21.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da
União.
22 - DO PAGAMENTO
22.1.
O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do
Fornecedor, por ordem bancária, no prazo de 10 (dez) dias, quando mantidas as mesmas
condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos:
a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão
(nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito – CND,
comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF,
comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria
da Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela
Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e
Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
22.1.1. O pagamento poderá ser efetuado através do sistema de código de barras, se
houver solicitação da contratada.
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22.2.
Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.
22.3.
O pagamento dos serviços na fase de implantação do Backbone Secundário
será feito em parcelas, conforme o cronograma da Tabela 1 abaixo, liberadas de acordo
com a execução e entrega. Deve ser observado que o Contratante requer um prazo
máximo de 10 (dez) dias para atestar e operacionalizar o pagamento após cada
comprovação de execução e entrega de serviços.
22.4.
O pagamento dos serviços a serem prestados durante o prazo contratual será
feito em parcelas mensais, conforme mostrado na Tabela 2 abaixo. Deve ser observado
que o contratante requer um prazo máximo de 10 (dez) dias para atestar e
operacionalizar o pagamento após cada comprovação de execução e entrega de serviços.
22.4.1. O serviço de mudança de local de instalação de enlaces (obrigação acessória)
somente será efetuado se, e quando necessário, e efetivamente prestado, mediante
solicitação do TRE/AL.
TABELA 1 (mostra as parcelas de pagamentos conforme o evento condicionante):

Parcela

Valor

Evento Condicionante

a)

70% (∑ Vinst_con_TRE) +
70% (∑ Vinst_con_ded do 1º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 1º Grupo

b)

70% (∑ Vinst_con_ded do 2º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 2º Grupo

c)

70% (∑ Vinst_con_ded do 3º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 3º Grupo

d)

70% (∑ Vinst_con_ded do 4º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 4º Grupo

e)

70% (∑ Vinst_con_ded do 5º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 5º Grupo

f)

10% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Global

g)

20% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Final

22.4.2.
O pagamento dos serviços a serem prestados durante o prazo contratual
será feito em parcelas mensais, conforme mostrado na Tabela 2 abaixo:
TABELA 2

(mostra as condições para os pagamentos mensais de serviços):
Valor

Vmen_con_TRE_AL

Início / Período / Evento Condicionante
início : imediato a partir da Aceitação do 1º Grupo
período : até o final do contrato
evento condicionante: apresentação da “fatura”
relativa aos serviços executados até o 5º dia útil do
mês subsequente
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Valor

Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL

Início / Período / Evento Condicionante
início : imediato para todas as conexões dedicadas
instaladas em um determinado Grupo, a partir da
Aceitação deste Grupo
período : até o final do contrato
evento condicionante: apresentação da “fatura”
relativa aos serviços executados até o 5º dia útil do
mês subsequente

22.5. Desconto a ser aplicado pelo não cumprimento do SLA (Service Level Agreement)
ou NMS (Nível Mínimo de Serviço) contratado para conexões TRE e conexões dedicadas.
22.5.1.
O SLA não estará cumprido caso o somatório de tempos de parada do
respectivo enlace do Backbone Secundário exceda o tempo permitido de parada
Tpermparada, que é obtido por:
Concentrador:
Tpermparada_con_TRE = Ttotal_disp_con_TRE x (1 – 0,9944)
onde:
Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma Concentrador no
respectivo mês
0,9944 equivale ao SLA de 99,44%
Conexões Dedicadas:
Tpermparada_con_ded = Ttotal_disp_con_ded x (1 – 0,991)
onde:
Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão dedicada
no respectivo mês
0,991 equivale ao SLA de 99,1%
22.5.2.
Em caso de não cumprimento do SLA (acordo de nível de serviço)
contratado, a CONTRATADA se obrigará a conceder um desconto na parcela
subsequente (do mês seguinte) de pagamento mensal, observando a seguinte regra:
Concentrador:
Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_TRE_AL / Ttotal_disp_con_TRE) x
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(2 x ( PNF – Tpermparada_con_TRE))
onde:
Vmen_con_TRE_AL = Valor mensal pago pela Concentrador
Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma Concentrador no
respectivo mês
 PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em minutos
Tpermparada_con_TRE = tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado

Conexões Dedicadas:
Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL / Ttotal_disp_con_ded) x
(2 x ( PNF – Tpermparada_con_ded))
onde:
Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL = Valor mensal pago pela respectiva conexão dedicada
Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão dedicada
no respectivo mês
 PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em minutos
Tpermparada_con_ded = tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado
Ou seja, o desconto na parcela subsequente será proporcional a 2 (duas) vezes ao
somatório dos PNF, descontado o tempo de parada permitido de acordo com o SLA
contratado.
Obs. 1: o PNF – Período de não funcionamento da conexão é o tempo decorrido
entre a “abertura de chamado técnico” e a solução do problema, atestada pela equipe
técnica da Justiça Eleitoral.
Obs. 2: serão excluídas dos cálculos de PNF as paradas programadas pela equipe
técnica da Justiça Eleitoral em conjunto com a CONTRATADA.
22.6. Para que seja efetuado o pagamento, a CONTRATADA deverá:
a) Apresentar nota fiscal dos serviços prestados;
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b) Comprovar sua regularidade, assim como a da executora do objeto, perante a
Seguridade Social (Certidão Negativa de Débito – CND), o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS – CRF) e a Fazenda Federal (Certidão
de Quitação de Tributos e Contribuições Federais e Certidão de Quitação da Dívida Ativa
da União fornecida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional);
c) Comprovar quitação dos impostos, taxas e demais encargos que incidam sobre os
pagamentos resultantes da contratação.
22.7. O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta e nota de
empenho.
22.7.1. Eventual mudança do CNPJ do estabelecimento da CONTRATADA
(matriz/filial) encarregada da execução do contrato, entre aqueles constantes dos
documentos de habilitação, terá de ser solicitada formal e justificadamente, com
antecedência mínima de 8 dias úteis, da data prevista para o pagamento da nota
fiscal, não se aceitando pedido de substituição de CNPJ após o dia 30 de novembro de
cada ano.
22.8.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

22.9.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

22.10.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
22.11.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
22.12.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

22.13.
Os preços propostos/contratados serão reajustados na forma e data-base
estabelecidos pela ANATEL, para tanto cabendo provocação por parte da contratada,
negociação entre as parte e com incidência máxima do índice IST (Índice de Serviços de
Telecomunicações) ou outro índice que o substitua, observando-se sempre intervalo não
inferior a 12 (doze) meses entre as datas-bases dos reajustes concedidos da cobrança de
tarifas ou de preços, de acordo com a seguinte fórmula:
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PR=IMR X PA, onde:
IMM
Onde:
PR= Preço Reajustado
IMR= Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste
IMM = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da proposta
PA= Preço anteriormente praticado
22.14.
A Administração antes de conceder o reajuste poderá exigir que a licitante
contratada apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de seus custos
ocorrida no período do reajuste proposto.
23 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
23.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, alocados
no Programa de Trabalho - PTRES nº 084621 (Julgamento de causas e gestão
administrativas) - Natureza da Despesa nº 339040 (Serviços de Tecnologia da Informação e
Comunicação).
23.2. As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das dotações
orçamentárias respectivas.
24 – DO LOCAL DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
24.1.
A listagem incluindo todos os locais de instalação e seus respectivos perfis, está
disponibilizada no Anexo I-A deste edital.
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
25.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular, no
todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da
legislação vigente.
25.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
25.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

das

25.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia
útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
25.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no
TRE/AL.
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25.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
25.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da
segurança do futuro contrato.
25.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado
neste edital.
25.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Farol,
Maceió – AL, CEP: 57051-090.
25.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive
para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao
certame.
25.11.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

25.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02, do
Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei 8.666/93.
25.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 25.9, no caso de ser retirado em
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.
25.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A – Especificações do objeto;
ANEXO I-B - Lista dos Locais de Instalação;
ANEXO I-C – Planilha de Preços Máximos;
ANEXO I-D – Planilha de Composição de Preços;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta de Contrato.
25.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não
puderem ser solucionadas administrativamente.

Maceió/AL, 05 de setembro de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

01. Objeto

Contratação de serviços de telecomunicações para prover a
comunicação de dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça
Eleitoral, localizados em todo o estado de Alagoas, incluindo:
fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos
necessários para o funcionamento correto destes enlaces, e serviço
de implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces,
conforme especificações.

02. Quantidade

Item único

Há a necessidade de se buscar o detalhamento e atendê03. Resumo da Especificação do lo (Item DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)).
Objeto
04. Valor Estimado

R$ 2.445.335,40
A solução pretendida diz respeito à prestação do serviço desta
Justiça Especializada, leva em conta critérios com respeito à alta
disponibilidade que serão descritos no Projeto Básico, na forma de
SLA ou NMS - Nível Mínimo de Serviço, bem assim tempos de
solução.

05. Justificativa

Justifica-se o uso de meio de comunicação com alta resiliência
dado o grau de dependência da disponibilidade de serviços de TI,
notadamente em momentos eleitorais, mas não restrito a estes.
06. Prazo de Entrega
07. Adjudicação
08. Classificação Orçamentária
09. Local de Entrega

Nos moldes da especificação
Por lote (lote único)
Serviços de Comunicaçao de dados
Codigo de classificaçao da fonte de recurso: 3390.39.58.
Cartório Eleitorais e unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas,
conforme Ordem de Fornecimento própria.

10. Unidade Fiscalizadora

SEGI/COINF/STI

11. Unidade Gestora

SAD
Vide

12. Sanções Administrativas

13. Prazo de Pagamento

Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º,
III, a)
Subitem Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11)
Vide
Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º,
III, a)
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Subitem Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)
Vide
Item 3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º,
III, a)
Subitem Recebimento do Objeto:

14. Estratégia de Recebimento

15. Modalidade
Licitação

e

Tipo

de

Vide
2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e
Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
1. OBJETO (Art. 18, §3º,I):
Contratação de serviços de telecomunicações para prover a
comunicação de dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, os
Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o
estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento
dos insumos necessários para o funcionamento correto destes enlaces, e serviço de
implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme
especificações.
1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)
Contratação de serviços de telecomunicações para prover a
comunicação de dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, os
Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o
estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento
dos insumos necessários para o funcionamento correto destes enlaces, e serviço de
implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme
especificações.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )


Substituir a atual contratação o atual Contrato TRE/AL nº 40/2014 – Backbone
Secundário de comunicação de dados entre o prédio sede e os cartórios eleitorais e
escritórios remotos de todo o Estado.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)




Criação de infraestrutura de comunicação - Backbone Secundário
Encaminhar o acesso à rede da Justiça Eleitoral.
Garantir o nível de disponibilidade da infraestrutura de comunicação servida pelo
backbone secundário.

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)


Continuidade dos serviços dos cartórios eleitorais e escritórios remotos que
guardam dependência de conectividade.

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)
Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico de TIC
quanto à necessidade proeminente de minimização de riscos de perda de dados e
inoperância de serviços e sistemas informatizados.
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O alinhamento pode ser visto quanto ao:


Item dos desafios do PE para o período de 2016-2021:
o 8. Melhoria da infraestrutura e governança de tecnologia da informação
o Associado ao Indicador 19 e às iniciativas de Atualizar a infraestrutura de TI
nos cartórios eleitorais.

2.5 Referência aos Estudos Preliminares (Art. 18, § 3º, II, e)
Este Termo de Referência foi elaborado considerando o Documento de
Oficialização de Demanda (DOD) encaminhado pela Secretaria de Tecnologia da
Informação (STI) e os Estudos Preliminares 0488499 constantes do Processo SEI
nº 0011213-69.2018.6.02.8000 .
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)
A demanda prevista, vez que se trata de substituição de contratação,
reflete a necessidade da Administração expressa nos termos do Contrato TRE/AL nº
40/2014, com eventuais atualizações próprias do cenário tecnológico.
2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)
Verifica-se que os bens e serviços pretendidos poderão ser fornecidos
por diferentes empresas no mercado de TIC.
Considerando o Item 7 dos Estudos Preliminares, não se vislumbra
alternativa, por se tratar de serviço de conexão de dados essencial.
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)
O objeto possui características comuns e usuais encontrados no
mercado de TIC e trata-se de prestação de serviços de comunicação de dados,
consistindo de serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)
Não haverá parcelamento.
Pagamento mensal após a prestação dos serviços.
Adjudicação será por item.
2.10 Vigência
Será, na forma dos normativos vigentes.
assinatura.

A vigência será de 30 (trinta) meses, contados a partir de sua

2.11 Modalidade, Tipo de Licitação, Critérios de Habilitação e Atendimento aos Requisitos
(Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)
A aquisição pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do
tipo Pregão Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento superior
contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento
de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por conta de possibilidade
de contingenciamento orçamentário indicamos a modalidade de registro de preços.
O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de bens e
serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta ou
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indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta aquisição
por se tratar de bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
pretendida deverá ser realizada por meio de licitação do tipo Pregão
Eletrônico, como é de praxe neste Regional, salvo entendimento superior contrário.
A sugestão da equipe de planejamento, por se tratar de fornecimento
de equipamento, é pela contratação por licitação via pregão. Por conta de possibilidade
de contingenciamento orçamentário indicamos a modalidade de registro de preços.
O DECRETO Nº 7.174, DE 12 DE MAIO DE 2010 que regulamenta a contratação de bens e
serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta ou
indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União deve ser aplicado nesta aquisição
por se tratar de bem de informática.
A ressalva que a equipe aponta é em relação ao artigo 3º, item II que versa sobre a
necessidade de exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), que atestem, conforme regulamentação
específica, a adequação à segurança para o usuário e instalações, compatibilidade
eletromagnética e consumo de energia.
Tal exigência inviabiliza e restringe a competição deste certame, vez que a certificação
para este tipo de produto, segundo o próprio INMETRO, é voluntária, conforme Portaria
Inmetro n.º 170 de 10/04/2012.
(fonte:http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001808.pdf).
2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)
Como se trata de substituição de solução, não haverá necessidade de
adequação elétrica nem aquisição de estrutura de acomodação da solução que não
eventualmente por parte e custo da Contratada. Os serviços contratados utilizarão a
estrutura já existente, no que tange a este Regional.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)
ABNT NBR 16264:2016
Cabeamento estruturado residencial
ABNT NBR 16521:2016
Cabeamento estruturado industrial
ABNT NBR 16415:2015
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Caminhos e espaços para cabeamento estruturado
ABNT NBR 14565:2012 Emenda 1:2013
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers
ABNT NBR 14565:2013
Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers.
Normas e padrões ANATEL
2.14 Obrigações do Contratante (Art. 18, § 3º, II, m)
1. Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;
2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e do(s) contrato(s) dela decorrentes,
por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;
3. Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presente
termo, toda a documentação referente ao mesmo;
4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e
5. Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o cont
raditório e ampla defesa
6. Tudo sem prejuízo doutras decorrentes da Legislação, do Termo de Referência, do
Edital e do Contrato.
2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)
As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.
1.
Fornecer o(s) serviço(s) conforme especificações, quantidades, prazos e de
mais condições estabelecidas no Edital, na
Ata
de Registro de Preços,
na Ordem de Fornecimento, na Proposta e no Contrato - conforme o caso
concreto;
2.
Fornecer a documentação necessária à instalação e
à operação dos produtos (manuais, termos de garantia,
etc.), completa, atualizada e em português do Brasil, caso exista, ou em inglês;
3.
Disponibilizar Central
de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados técnicos, conforme
períodos, horários e condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos;
4.
Comunicar formal
e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da
Administração sobre mudanças nos dados para contato com
a
Central
de Atendimento;
5.
Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pelo
representante da Administração, referentes a qualquer
problema detectado ou ao andamento das atividades;
6.
Responder
por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio da
Administração ou
a terceiros,
por ocasião da execução do objeto, procedendo imediatamente aos reparos ou
às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
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7.
Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos,
caso necessários na forma do Termo de Referência, e pela execução dos
serviços, primando pela qualidade, desempenho, eficiência e produtividade na
execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento
será considerado infração passível de aplicação das penalidades previstas neste
Termo de Referência;
8.
Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico,
e imediatamente, todas as ocorrências anormais e/ou
que possam comprometer a execução do objeto;

formal

9.
Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Administração
ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto,
respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações,
regras de negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa;
10.
Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obe
deçam rigorosamente às normas e
aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação
do
TRE/AL;
11.
Responsabilizarse pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias
para prestar a garantia on-site.
12. Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes
a qualquer problema detectado ou ao andamento dos serviços.
DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)
3.1 Descrição do Objeto
1 .OBJETIVO
1.1 .Contratação de serviços de telecomunicações para prover a comunicação de dados
entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, os Cartórios Eleitorais e escritórios
remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o estado de Alagoas, incluindo:
fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos necessários para o
funcionamento correto destes enlaces, e serviço de implantação, operação, manutenção e
gerência destes enlaces, conforme especificações contidas neste Termo de Referência.
Considera-se o “Backbone Secundário” de comunicação de dados o conjunto de enlaces
de comunicação de dados que compreende a conexão entre os Cartórios Eleitorais,
escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas e a rede da Justiça Eleitoral em
Alagoas.
A licitante contratada deverá prover os serviços de telecomunicações de dados entre os
Cartórios Eleitorais em Alagoas, escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas e o
Prédio Sede do TRE/AL, conforme explicitado no item 4 deste Termo de Referência.
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As exigências e especificações destinadas aos cartórios eleitorais, para fins de facilitação
de leitura, são automaticamente aplicáveis aos escritórios remotos da Justiça Eleitoral em
Alagoas, nos demais itens do presente Termo de Referência.
A listagem incluindo todos os locais de instalação e seus respectivos perfis, está
disponibilizada no Anexo I.
O Contrato gerado terá validade de 30 (trinta) meses, prorrogável de acordo com a
legislação vigente e a critério da Administração do Tribunal.
Fornecimento de todos os serviços solicitados neste Termo de Referência para
comunicação entre os Cartórios Eleitorais e o TRE/AL, localizados no Estado de Alagoas.
A estimativa do volume de serviços a serem contratados durante o prazo de validade e
todas as demais condições de prestação dos serviços indicados estão contidas neste
Termo de Referência.
A prestação dos serviços descritos deverá ser considerada em um contrato com vigência
de 30 (trinta) meses, podendo ser prorrogado nos termos da Lei, considerando o bom
andamento da execução dos serviços contratados.
O fornecimento dos serviços pode ser atendido por empresas licitantes individualmente,
ou empresas licitantes associadas na forma de consórcio.
No caso de formação de consórcio, para atendimento aos requisitos deste Termo de
Referência, deve ser apresentada uma das empresas como “Líder” (Responsável) do
consórcio, deve ser descrita, na proposta a ser apresentada, a responsabilidade de cada
uma das empresas consorciadas, e devem ser observadas todas as demais regras e
restrições constantes da Lei 8.666/93 (Artigo 33). A empresa “Líder” do consórcio deverá
responder ao contratante diretamente por todos os serviços que venham a ser
contratados.
A empresa “Líder” não pode deixar o consórcio, sob pena de encerramento do contrato.
Caso qualquer uma das demais empresas integrantes do consórcio deixe o consórcio, os
trabalhos executados por esta empresa devem ser executados pelas demais empresas
integrantes do consórcio, sem prejuízo do andamento dos serviços. Toda a documentação
apresentada pela empresa que eventualmente deixar o consórcio deverá ser apresentada
pelas demais que se responsabilizarem pela execução do serviço atribuído a esta
empresa, de forma a comprovar o atendimento aos requisitos do edital.
Em hipótese alguma haverá fracionamento de pagamento dos serviços prestados para as
empresas consorciadas. Desta forma, o pagamento será realizado de forma integral à
empresa Líder do Consórcio.
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No caso de licitantes concorrendo individualmente, é obrigatória a apresentação de:
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro do estado de Alagoas, ou
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro da Região I do Plano Geral de Outorgas da ANATEL, ou
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
em nível nacional.
O Backbone Secundário especificado neste Termo de Referência deverá substituir o
backbone atual de ligação entre os Cartórios Eleitorais e o Prédio Sede do TRE/AL,
implementado por meio do Contrato TRE/AL nº 51/2009 e substituído oportunamente pelo
Contrato TRE/AL nº 40/2014. À medida que os enlaces forem ativados no Backbone
Secundário especificado neste Termo de Referência, os enlaces integrantes do Contrato
TRE/AL nº 40/2014 serão desativados, garantindo o funcionamento contínuo das conexões
entre os Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e o Prédio Sede do TRE/AL.
2 .REQUISITOS GERAIS OBRIGATÓRIOS DO BACKBONE SECUNDÁRIO DE COMUNICAÇÃO DE
DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL DE ALAGOAS
O Backbone Secundário de comunicação de dados da Justiça Eleitoral de Alagoas é
formado por enlaces de comunicação entre Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e o
Prédio Sede do TRE/AL.
Os requisitos gerais aqui apresentados devem ser observados para o Backbone
Secundário, e que devem ser atendidos obrigatoriamente por todas as licitantes nas
propostas a serem apresentadas;
Permitir a comunicação entre Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e prédio Sede do
TRE/AL fornecendo os seguintes tipos de conexão em cada Cartório Eleitoral:
Conexão dedicada: modalidade de conexão que fica ativa 24 horas/dia, 7 dias/semana,
garantindo que o Cartório Eleitoral fique conectado com o TRE/AL todo o tempo, ou seja,
não há procedimento de desconexão;
Fornecer para o prédio sede do TRE/AL, no mínimo, um enlace para
recebimento/transmissão dos dados de/para os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos,
denominado “Concentrador”. Por meio do qual deverão ser encaminhados os dados
de/para as conexões dedicadas dos Cartórios Eleitorais e escritórios remotos;
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Fornecer os meios de comunicação necessários para implementar a conexão entre os
Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e o TRE/AL, conforme especificado neste Termo de
Referência;
Executar todos os serviços de instalação, comissionamento, integração, testes de
funcionamento e operação de todos os enlaces em atendimento ao especificado neste
Termo de Referência. O horário para execução destes serviços deve ser acordado entre o
contratante e a licitante contratada;
A passagem de fiação interna (ligação entre o quadro de “distribuição geral” – DG e a sala
que acomoda os equipamentos) no caso do TRE é de responsabilidade da respectiva
licitante contratada, que deve utilizar a infraestrutura de cabeamento disponível no Prédio
Sede do TRE/AL (calhas, dutos, eletrocalhas);
A passagem de fiação interna nos Cartórios Eleitorais, sempre que necessário, é de
responsabilidade da contratada;
Executar todos os serviços de operação dos enlaces fornecidos em atendimento ao
especificado neste Termo de Referência;
Fornecer para todos os enlaces de comunicação os insumos necessários para seu
funcionamento correto, conforme especificação detalhada de cada enlace;
Executar os serviços de manutenção de todos os enlaces fornecidos de acordo com o
especificado neste Termo de Referência;
Executar os serviços de manutenção de todos os produtos fornecidos para o correto
funcionamento dos enlaces, de acordo com o especificado neste Termo de Referência;
Atender a todos os requisitos de fornecimento de serviços especificados considerando que
o Backbone Secundário de comunicação de dados da Justiça Eleitoral em Alagoas vai ser
implantado:
Nos Cartórios Eleitorais e escritórios remotos, com abrangência em todos municípios do
estado de Alagoas;
No prédio sede do TRE/AL.
3 .REQUISITOS OPERACIONAIS DO BACKBONE SECUNDÁRIO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
DA JUSTIÇA ELEITORAL EM ALAGOAS
O Backbone Secundário de comunicação de dados da Justiça Eleitoral em Alagoas deve
atender aos seguintes requisitos de operação inicial:
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Implementação do Backbone Secundário considerando os perfis de Concentrador e
conexões dedicadas dos Cartórios Eleitorais e escritórios remotos, conforme planilhas
constantes deste Termo de Referência;
Implementação das conexões dedicadas entre Cartórios Eleitorais, escritórios remotos e o
TRE/AL inicialmente nas seguintes condições:
Possibilidade de transportar, diferenciar e marcar as seguintes classes de serviço:
Tempo real – videoconferência;
Tempo real – voz sobre IP, dados de aplicações prioritárias e dados não prioritários
(implementação de CoS – Class of Service e Qos – Quality of Service);
Entrega dos enlaces que compõem as conexões dedicadas devidamente interconectados
e interoperando com a rede local do TRE/AL;
Permitir chamadas originadas de linhas telefônicas convencionais ou celulares, de acordo
com a determinação do TRE/AL (o uso de chamadas via celular pode ser autorizado ou não
em determinados períodos);
Funcionamento de todos os equipamentos e acessórios instalados nos Cartórios Eleitorais,
escritórios remotos e no Prédio Sede do TRE/AL sem a necessidade de operadores locais;
Garantia de que o circuito Concentrador tenham SLA (Service Level Agreement) ou NMS
(Nível Mínimo de Serviço) estabelecido de 99,4% de disponibilidade mínima, a ser medida
mensalmente. Todos os produtos e serviços fornecidos para implementação deste circuito
devem ter qualidade e disponibilidade que não comprometam este índice;
Garantia de que todos os canais de comunicação do tipo conexão dedicada nos Cartórios
Eleitorais tenham SLA (Service Level Agreement) ou NMS (Nível Mínimo de Serviço)
estabelecido de 99,1% de disponibilidade mínima, a ser medida mensalmente. Todos os
produtos e serviços fornecidos para implementação das “conexões dedicadas” nos
Cartórios Eleitorais devem ter qualidade e disponibilidade que não comprometam este
índice.
Todos os endereços de instalação listados no "Anexo I-B" deverão ter total viabilidade
técnica, para as respectivas velocidades especificadas;
Em caso de mudança de endereço de qualquer dos sites integrantes do Backbone
Secundário (Cartórios Eleitorais ou Prédio Sede do TRE/AL), um novo enlace será solicitado
para o novo endereço. Os enlaces instalados nos locais atuais serão desativados assim
que o(s) enlace(s) for(em) instalado no novo local (instalação de novo circuito com efeito
de alteração de endereço).
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4 .ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E PRODUTOS DE RESPONSABILIDADE DA LICITANTE
CONTRATADA
Os serviços e produtos especificados têm por objetivo constituir a rede de comunicação de
dados entre Cartórios Eleitorais e o Prédio Sede do TRE/AL, denominada Backbone
Secundário, conforme a topologia mostrada na Figura 1.
Figura 1: Topologia do Backbone Secundário

Meios de comunicação (Enlaces de Comunicação)
Características da nuvem WAN que compõe o Backbone Secundário
Entende-se por nuvem WAN que compõe o “Backbone Secundário” o meio compreendido
desde o POP (Point of Presence) de entrada/saída dos dados até o POP de saída/entrada
dos dados, aos quais estão conectados os Roteadores CPE (Customer Premisse
Equipment) colocados à disposição nos sites da Justiça Eleitoral em Alagoas (TRE e
Cartórios Eleitorais), conforme ilustra a Figura 2.
Figura 2: Nuvem WAN que compõe o Backbone Secundário
A comutação de dados na nuvem WAN que compõe o Backbone Secundário deve atender
aos seguintes requisitos obrigatoriamente:
Garantir o roteamento das conexões dedicadas dos Cartórios Eleitorais para a
Concentrador utilizando protocolo MPLS – Multiprotocol Label Switching;
Operar em conformidade com, no mínimo, as seguintes RFCs:
RFC 2474: “Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the IPv4 and IPv6
Headers”;
RFC 2475: “An Architecture for Differentiated Services”;
RFC 2597: “Assured Forwarding PHB Group”;
RFC 2598: “An Expedited Forwarding PHB”;
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RFC 2983: “Differentiated Services and Tunnels”;
RFC 3031: “Multiprotocol Label Switching Architecture”;
RFC 3032: “MPLS Label Stack Encoding”;
RFC 3270: “Multi-Protocol Label Switching (MPLS) Support of Differentiated Services”;
Possuir dimensionamento correto para garantir a transmissão de dados de acordo com as
velocidades definidas nas conexões dedicadas e Concentrador, solicitadas.
Características do Acesso Concentrador (Prédio Sede do TRE/AL)
O Concentrador é constituído pelo(s) enlace(s) de comunicação instalado(s) no TRE/AL,
para recebimento/transmissão de dados de/para os Cartórios Eleitorais, e sua implantação
deve atender as seguintes exigências:
Utilizar no mínimo 1 (um) Circuito Concentrador (enlace para acesso a nuvem WAN que
compõe o Backbone Secundário, utilizado para comunicação com os Cartórios Eleitorais);
O uso de “trunking”, ou seja, o uso de mais de um enlace para compor a conexão é
permitido. As condições de “trunking” estão descritas na Tabela 1 – Perfis do(s) Circuito(s)
Concentrador(e)s;
Ao utilizar o recurso de “trunking” a licitante contratada deve observar que o Circuito
Concentrador estará ativo corretamente caso todos os enlaces que compõem o “trunking”
estejam funcionando corretamente, ou seja, a falha em um dos enlaces que compõe o
“trunking” significa que o Concentrador não estará ativo corretamente, implicando em
abertura de chamado de manutenção e contagem de tempo para SLA;
Permitir no enlace Concentrador a classificação e marcação de diferentes níveis de tráfego
(CoS e QoS), sendo implementadas as seguintes classes de serviço:
Tempo Real Voz: aplicações sensíveis ao retardo (delay) e variações de retardo da rede
(jitter), que exigem priorização de pacotes e reserva de banda;
Tempo Real Vídeo: aplicações sensíveis ao retardo (delay) e variações de retardo da rede
(jitter), que exigem priorização de pacotes e reserva de banda;
Dados Prioritários: aplicações interativas para o negócio, que exigem entrega garantida e
tratamento prioritário. Aplicações de gerência estão alocadas nesta classe;
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Dados Não Prioritários: aplicações com mensagens de tamanho muito variado e não
imprescindíveis para o atendimento imediato aos clientes. Embora possam representar
conteúdo muito importante e relacionado com o negócio, essas aplicações podem esperar
por disponibilidade de recursos na rede, em horários com menor volume de transações de
negócio, para serem efetuadas;
Efetuar a classificação do tráfego de acordo com as determinações da equipe técnica
designada pelo TRE/AL;
A classificação na configuração inicial deverá ser entregue para a licitante contratada no
prazo definido no Cronograma de Eventos, constante deste Termo de Referência;
A classificação pode ser alterada, com aviso prévio da equipe técnica do TRE/AL, sendo
que o pedido deve ser gerado com pelo menos 15 dias de antecedência da data solicitada
para implementação;
Fornecer o circuito Concentrador por meio de enlaces logicamente independentes e
isolados do ambiente público da Internet. Esta garantia deve ser implementada fim-a-fim
na conexão com os Cartórios Eleitorais;
A equipe técnica do TRE/AL deverá definir o “range” de endereçamento IP LAN a ser
utilizado no ambiente de rede local do TRE (ver Figura 3). O endereçamento IP LAN a ser
utilizado é privado (10.17.X.X). O detalhamento destes endereçamentos será
encaminhado para a licitante contratada dentro do prazo estabelecido no Cronograma de
Eventos, constante deste Termo de Referência;
O endereçamento IP WAN a ser utilizado pela(s) licitante(s) contratada(s) no
Concentrador (ver Figura 3) deve ser restrito da respectiva operadora, ou seja, IP não
divulgado e nem utilizado pelo público Internet. Entende-se por endereçamento IP WAN os
endereços IP da conexão entre o POP da contratada e o Roteador CPE instalado no TRE;
Figura 3: Localização dos IP LAN e IP WAN para Concentrador
Não possuir nenhum tipo de restrição de uso, operando 24 horas por dia, 7 dias por
semana, sem limite de quantidade de dados trafegados, nem restrição de tipo de dados
trafegados, porta lógica ou serviço, devendo ser considerada a banda disponível em cada
acesso;
Permitir que o TRE/AL se comunique com os respectivos Cartórios Eleitorais e escritórios
remotos com a velocidade definida no enlace (ou conjunto de enlaces em caso de
“trunking” no Concentrador), independentemente do volume de tráfego no Backbone
Secundário;
Fornecer o Concentrador obrigatoriamente terrestre, exclusivamente implementadas por
meio de fibra óptica;
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Não há restrição quanto ao protocolo de comunicação utilizado na “última milha”, desde
que garantidas todas as funcionalidades exigidas para o Concentrador. Excetua-se o uso
de tecnologias baseadas em Wi-Fi 802.11a/b/g/n e variantes, ou ainda utilização de
frequência de uso público sem licenciamento prévio (900MHz, 2.4GHz, 5.8GHz, etc.), que
não será permitido;
Insumos para o Circuito Concentrador
Os seguintes insumos, de propriedade da licitante contratada, devem ser fornecidos em
comodato para permitir o funcionamento do Concentrador:
Cabos e adaptadores:
Cabo de conexão do Roteador CPE com modem ou outro equipamento utilizado para
acesso ao Backbone Secundário;
Cabos de energia elétrica para todos os equipamentos fornecidos;
Adaptadores ópticos para conexões implementadas por meio de fibra óptica;
Modem: deve ser fornecido modem ou outro equipamento para permitir a conexão do
Roteador CPE ao ambiente WAN (Backbone Secundário). Este equipamento deve operar
em 110/220V;
Roteadores CPE (Customer Premise Equipment) ou equipamento equivalente: fornecer
Roteador CPE para realizar a interface entre o ambiente de rede local (LAN) dos TRE e o
Backbone Secundário, atendendo no mínimo as seguintes exigências:
Serem dimensionados para que tenham capacidade de encaminhamento de pacotes IP,
em pacotes por segundo, compatíveis com as velocidades dos enlaces conectados,
limitado o uso de memória a 70% do total disponível quando da carga máxima da CPU;
Caso seja identificado, durante a execução do contrato, um roteador com uso máximo de
CPU e memória acima dos limites estabelecidos, o mesmo deverá ser substituído ou
atualizado, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados;
Possuírem todas as facilidades de gerenciamento que permitam o fornecimento adequado
de todos os serviços especificados, destacando:
Gerenciamento SNMP compatível com as versões v2c e v3;
Protocolo SNMP habilitado, com acesso de leitura por parte do TRE;
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Configuração de “traps” por parte da licitante contratada, a pedido do TRE, para
monitoração de eventos específicos. Caso necessária, esta configuração será solicitada
com pelo menos 15 dias de antecedência da data real de monitoração;
Suporte a MIB-II e RMON;
Suporte a classificação de tráfego;
Suporte a tunelamento VPN com IPSec com no mínimo os algoritmos de 168-bit 3DES,
128-bit AES e 256-bit AES para conexões VPN com IPSEC. Deve possuir hardware dedicado
para aceleração de criptografia (devem ser suportados pelo menos os algoritmos 3DES e
AES em hardware);
Permitirem acesso à leitura de configuração por parte do TRE, através de “usuário” e
“senha” específicos;
As senhas fornecidas para o TRE/AL não devem possibilitar o acesso a qualquer
informação confidencial sobre o backbone da licitante contratada, e não devem
possibilitar qualquer ação ou leitura que prejudique a segurança do Backbone Secundário;
Serem mantidos com a hora ajustada com o ON (Observatório Nacional), e sincronizados
através do protocolo NTP (Network Time Protocol) – RFC 1305 ou protocolo SNTP (Simple
Network Time Protocol) versão 4 – RFC2030;
Interfaces:
LAN: Mínimo de 01 (uma) interface 100/1000BaseT para interconexão com o ambiente de
rede local do TRE;
WAN: Número suficiente de interfaces para conexão com os enlaces WAN fornecidos;
Operar em 110/220V;
Ter servidor de NTP habilitado, de forma a ser utilizável por equipamentos de endereço IP
interno do TRE/Cartórios Eleitorais, sincronizado com a hora oficial do Brasil, respeitado o
horário regional para momentos como os de horário de verão.
Rack: Os equipamentos deverão ser instalados em rack padrão de 19” de propriedade do
TRE/AL.
Ao término do contrato, os insumos fornecidos em comodato deverão ser entregues à
licitante contratada no estado em que estiverem, ressalvando-se o disposto no item 4.5.1
letra “e”.
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Perfis de Circuito Concentrador
A Tabela 1 mostra os perfis que devem ser considerados para o Concentrador:
Tabela 1: Perfis da conexão TRE
PERFIL

Velocidade efetiva

1

50 Mbps

2

75 Mbps

3

100 Mbps

4

120 Mbps

5

150 Mbps

6

200 Mbps

Acordo de Nível de Serviço (Service Level Agreement – SLA) para o Concentrador
O Concentrador do Backbone Secundário deve ter SLA (Service Level Agreement) ou NMS
(Nível Mínimo de Serviço) estabelecido de 99,44% de disponibilidade mínima, a ser
medida mensalmente. Todos os produtos e serviços fornecidos para o Concentrador deve
ter qualidade e disponibilidade que não comprometam este índice;
Dimensionamento do Concentrador
Dimensionar o Concentrador considerando a velocidade total igual a no mínimo 75% do
somatório das velocidades das conexões dos Cartórios Eleitorais de Alagoas ou o mínimo
de velocidade de Perfil.
Características das Conexões Dedicadas nos Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos
São consideradas conexões dedicadas aquelas em que o canal de comunicação entre o
Cartório Eleitoral/Escritórios Remotos e seu respectivo TRE fica disponível 24 horas/dia,
sem necessidade de procedimentos de conexão e desconexão a cada acesso do Cartório
Eleitoral/Escritório Remoto ao TRE.
As seguintes especificações e necessidades devem ser observadas obrigatoriamente para
todas as conexões dedicadas:
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Utilizar em cada Cartório Eleitoral/Escritório Remoto no mínimo 01 (uma) conexão
dedicada (enlace para acesso ao Backbone Secundário, utilizado para comunicação com o
TRE);
Fornecer as conexões dedicadas por meio de enlaces logicamente independentes e
isolados do ambiente público da Internet. Esta garantia deve ser implementada fim-a-fim
na conexão com o TRE;
A equipe técnica do TRE/AL deverá definir o “range” de endereçamento IP LAN a ser
utilizado no ambiente de rede local de cada Cartório Eleitoral (ver Figura 3). O
endereçamento IP LAN a ser utilizado é privado (172.30.X.0/24; com IP de LAN do
roteador: 172.30.XX.254). O detalhamento destes endereçamentos será encaminhado
para a licitante contratada dentro do prazo estabelecido no Cronograma de Eventos
constante deste Termo de Referência;
O endereçamento IP WAN a ser utilizado pela(s) licitante(s) contratada(s) nas “conexões
dedicadas” (ver Figura 3) deve ser restrito da respectiva operadora, ou seja, IP não
divulgado e nem acessível pela Internet. Entende-se por endereçamento IP WAN os
endereços IP da conexão entre o POP da Licitante contratada e o Roteador CPE instalado
no Cartório Eleitoral;
Figura 3: Localização dos IP LAN e IP WAN para conexões dedicadas
Garantir que todas as conexões dedicadas sejam multiplexadas na nuvem WAN do
Backbone Secundário e roteadas para o Concentrador. Esta multiplexação deve ser
garantida mesmo nos casos em que as conexões dedicadas sejam implementadas com
diferentes tecnologias;
No caso de uso de “trunking” para compor o enlace Concentrador, balancear o tráfego
gerado pelas conexões dedicadas dividindo este tráfego pelos enlaces que compõe a
Concentrador;
Fornecer comunicação via conexão dedicada entre os Cartórios Eleitorais/Escritórios
Remotos somente por meio de roteamento feito pelo TRE/AL (o TRE/AL é o centro do
Backbone Secundário);
O “default gateway” dos roteadores dos Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos deve ser
o Roteador CPE do Prédio Sede do TRE/AL;
Não possuir nenhum tipo de restrição de uso, operando 24 horas por dia, 7 dias por
semana, sem limite de quantidade de dados trafegados, nem restrição de tipo de dados
trafegados, porta lógica ou serviço;
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Permitir que os Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos se comuniquem com o Prédio Sede
do TRE/AL com a velocidade definida na conexão dedicada que chega ao respectivo
Cartório Eleitoral/Escritório Remoto, independentemente do volume de tráfego na nuvem
WAN que compõe o Backbone Secundário (100% de banda disponível na conexão
dedicada);
Fornecer as conexões dedicadas obrigatoriamente terrestres, implementadas por meio de
pares metálicos, fibra óptica ou rádio digital com frequência de uso restrito e licenciada
junto à Anatel;
são permitidos acessos de “última milha” implementados por meio de satélite;
Não há restrição quanto ao protocolo de comunicação utilizado na “última milha”, desde
que garantidas todas as funcionalidades exigidas para a conexão dedicada. Excetua-se,
para o caso de comunicação sem fio, o uso de equipamentos baseados em tecnologia WiFi 802.11a/b/g/n e variantes, bem como a utilização de frequência “aberta”, que não
necessite de licenciamento/registro junto à Anatel (Por exemplo, 900MHz, 2.4GHz, e
5.8GHz).
Insumos para conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos
Os seguintes insumos, de propriedade da licitante contratada, devem ser fornecidos em
comodato
para
o
funcionamento
das
conexões
dedicadas
nos
Cartórios
Eleitorais/Escritórios Remotos:
Cabos e adaptadores:
Cabo de conexão do Roteador CPE, ou equipamento equivalente, do Cartório Eleitoral com
modem ou outro equipamento utilizado para acesso ao Backbone Secundário;
Cabos de energia elétrica para todos os equipamentos fornecidos;
Adaptadores ópticos para conexões implementadas por meio de fibra óptica;
Modem para acesso WAN: Deve ser fornecido modem (convencional, óptico, rádio digital,
etc) ou outro equipamento para permitir a conexão do Roteador CPE do Cartório Eleitoral
ao ambiente WAN (Backbone Secundário), sem que isso implique acréscimo nos preços
contratados. Este equipamento deve operar em 110/220V;
Roteadores CPE (Customer Premise Equipment): Fornecer Roteador CPE para realizar a
interface entre o ambiente de rede local (LAN) de cada Cartório Eleitoral e o Backbone
Secundário, atendendo no mínimo as seguintes exigências:
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Ser dimensionado para que tenha capacidade de encaminhamento de pacotes IP, em
pacotes por segundo, compatíveis com as velocidades dos enlaces conectados, limitado o
uso de memória a 70% do total disponível quando da carga máxima da CPU;
Caso seja identificado, durante a execução do contrato, um roteador com uso máximo de
CPU e memória acima dos limites estabelecidos, o mesmo deverá ser substituído ou
atualizado, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados;
Possuir todas as facilidades de gerenciamento e segurança que permitam o fornecimento
adequado de todos os serviços especificados, destacando:
Gerenciamento SNMP compatível com as versões v2c e v3;
Protocolo SNMP habilitado, com acesso de leitura por parte do TRE;
Permissão para a configuração de “traps” por parte da licitante contratada, a pedido do
TRE, para monitoração de eventos específicos. Caso necessária, esta configuração será
solicitada com pelo menos 15 dias de antecedência da data real de monitoração;
Suporte a MIB-II e RMON;
Suporte a classificação de tráfego;
Suporte a tunelamento VPN com IPSec com no mínimo os algoritmos de 168-bit 3DES,
128-bit AES e 256-bit AES para conexões VPN com IPSEC. Deve possuir hardware dedicado
para aceleração de criptografia (devem ser suportados pelo menos os algoritmos 3DES e
AES em hardware);
Permitir acesso à leitura de configuração pelo TRE/AL, através de “usuário” e “senha”
específicos;
As senhas fornecidas para o TRE/AL não devem possibilitar o acesso a qualquer
informação confidencial sobre o backbone da licitante contratada, e não devem
possibilitar qualquer ação ou leitura que prejudique a segurança do Backbone Secundário;
Ser mantido com a hora ajustada com o ON (Observatório Nacional), e sincronizados
através do protocolo NTP (Network Time Protocol) – RFC 1305 ou protocolo SNTP (Simple
Network Time Protocol) versão 4 – RFC2030;
Interfaces:
LAN: Mínimo de 01 (uma) interface FastEthernet ou superior, para interconexão com o
ambiente de rede local do respectivo Cartório Eleitoral;
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WAN: Mínimo de 01 (uma) interface para conexão com o enlace WAN fornecido (acesso ao
Backbone Secundário).
Operar em 110/220V;
Ter servidor de NTP habilitado, de forma a ser utilizável por equipamentos de endereço IP
interno do TRE/Cartórios Eleitorais, sincronizado com a hora oficial do Brasil, respeitado o
horário regional para momentos como os de horário de verão.

Ao término do contrato os insumos fornecidos em comodato deverão ser entregues à
licitante contratada no estado em que estiverem, ressalvando-se o disposto no item 4.5.1
letra “e”.
Perfis das conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais e Escritórios Remotos
A Tabela a seguir mostra os perfis que devem ser considerados para as conexões
dedicadas:
Tabela 2: Perfis das conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais e Escritórios Remotos
PERFIL Local de instalação

Velocidadeefetiva “Trunking”

1

Todo o estado

2 Mbps

não permitido

2

Todo o estado

4 Mbps

2 x 2 Mbps

3

Somente
Arapiraca

Capital

e

6 Mbps

3 x 2 Mbps

4

Somente
Arapiraca

Capital

e

8 Mbps

4 x 2 Mbps

5

Somente
Arapiraca

Capital

e

6

Somente Capital

não permitido
10 Mbps

(obrigatório uso de fibra óptica ou
rádio digital)
não permitido

20 Mbps
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Os perfis de 1 a 3 poderão ser instalados em qualquer Cartório Eleitoral do estado de
Alagoas, enquanto os perfis de 4 e 5 estarão disponíveis apenas para a capital do estado –
Maceió e a cidade de Arapiraca. O perfil 6 somente estará disponível para a capital.
Acordo de Nível de Serviço (Service Level Agreement – SLA) para Conexões Dedicadas nos
Cartórios Eleitorais
SLA (Service Level Agreement) ou NMS (Nível Mínimo de Serviço) estabelecido de 99,1%
de disponibilidade mensal mínima por acesso, a ser medida mensalmente. Todos os
produtos e serviços fornecidos para implementação das conexões dedicadas devem ter
qualidade e disponibilidade que não comprometam este índice.
Serviço de implantação/instalação do Backbone Secundário
Passagem de cabeamento interno para o Enlace Concentrador
Os seguintes serviços são necessários na passagem de cabeamento interno para o
“Concentrador”:
Providenciar a passagem dos cabos do Concentrador até o ambiente computacional
central (Sala de Servidores), utilizando para isto a infraestrutura de calhas, eletrocalhas e
dutos disponíveis;
Deverá ser realizada a vistoria obrigatória do local de instalação do circuito Concentrador;
Fornecer todos os cabos e conectores necessários para ligar o cabeamento do ambiente
externo até o ambiente computacional (definido para chegada do enlace);
Conectar os equipamentos fornecidos pela licitante contratada à rede de energia elétrica
disponibilizada. As tomadas são fornecidas pelo TRE/AL;
Planejar o horário de trabalho de instalação do Concentrador conjuntamente com a equipe
técnica do TRE/AL, de maneira a interferir o mínimo possível nos trabalhos normais;
Guardar as ferramentas e equipamentos auxiliares de instalação de responsabilidade da
licitante contratada nas interrupções de serviço;
Recompor obras civis e pintura eventualmente afetadas quando da passagem dos cabos,
mantendo o padrão local, excetuando-se os casos em que estas ocorrências sejam
consequência de adaptações necessárias para passagem dos cabos, adaptações estas
decididas em comum acordo entre licitante contratada e contratante.
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Comissionamento, integração e testes de aceitação do “Concentrador” e “conexões
dedicadas” do Backbone Secundário
Os seguintes serviços relacionados com o comissionamento, integração e testes para
aceitação do Concentrador e conexões dedicadas do Backbone Secundário são solicitados:
Realizar o comissionamento (ativação junto à plataforma de comunicação da licitante
contratada) de cada conexão, integrando cada uma ao Backbone Secundário;
Realizar testes de funcionamento do Concentrador e das conexões dedicadas do
Backbone Secundário, de acordo com o Plano de Testes de Aceitação fornecido pela
licitante contratada;
Garantir o funcionamento integrado de todos os produtos e serviços fornecidos (Cartórios
Eleitorais e TRE);
Realizar os Testes de Aceitação de acordo com o Plano de Testes de Aceitação, sempre
acompanhados pelos responsáveis técnicos do TRE/AL, e emitir os relatórios de testes em
duas vias, devidamente assinados pelos executores e pelo responsável em cada local (TRE
ou Cartório Eleitoral).
Uma cópia deve ser entregue para o responsável pelo Backbone Secundário no TRE, e
outra cópia deve ficar com a licitante contratada.
Alteração de PERFIL do concentrador e conexões dedicadas
Os seguintes serviços relacionados com alteração de PERFIL (alteração de velocidade) do
Concentrador e conexões dedicadas são solicitados:
Realizar alteração de PERFIL do Concentrador e conexão dedicada em atendimento a
solicitação efetivada pela Justiça Eleitoral;
Entende-se por “alteração de PERFIL” a mudança de velocidade do respectivo enlace, sem
alteração de endereço ou local de instalação;
Efetuar as alterações necessárias para que a Concentrador e conexões dedicadas operem
no novo PERFIL solicitado;
Realizar testes de funcionamento de cada conexão após a alteração de PERFIL de acordo
com o Plano de Testes de Aceitação fornecido pela licitante contratada;
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Realizar os Testes de Aceitação após a alteração do PERFIL, de acordo com o Plano de
Testes de Aceitação, sempre acompanhados pelos responsáveis técnicos do TRE/AL, e
emitir os relatórios de testes em duas vias, devidamente assinados pelos executores e
pelo responsável em cada local (TRE ou Cartório Eleitoral).
Uma cópia deve ser entregue para o responsável pelo Backbone Secundário no TRE/AL, e
outra cópia deve ficar com a licitante contratada.
Prazos
Prazo para implantação do Backbone Secundário
A implantação do Backbone Secundário é composta por uma série de atividades, a saber:
Entrega de documentos solicitados (Declaração sobre backbone da licitante contratada,
Plano de Gerenciamento do Contrato, plano Detalhado de Implantação do Backbone
Secundário, Planos de Testes de Aceitação);
Instalação do Concentrador, conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais e infraestrutura
para suportar as conexões;
Instalação do SGRS;
Testes de aceitação das conexões fornecidas e do SGRS;
Aceitação Global do Backbone Secundário;
Realização do Período de Funcionamento Experimental – PFE;
Aceitação Final de todo o Backbone Secundário.
O Cronograma de Eventos descrito neste Termo de Referência indica todos os prazos para
estas atividades, e relaciona a execução de cada etapa aos pagamentos.
Prazos para serviços de instalação/alteração de velocidade de enlaces no decorrer do
contrato
Os seguintes prazos devem ser observados nos serviços de alteração de perfil de
conexões e instalação de novas conexões:
Prazo para Alteração de Perfil ou de endereço de Conexões:
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Concentrador:
Data

Evento

DiaX

Solicitação formal de alteração de perfil/endereço do
Concentrador encaminhada pela Justiça Eleitoral para a
licitante contratada

X +30dias

Alteração do perfil/endereço efetivada (incluindo testes de
aceitação)

Obs.: no caso de mudança de endereço a conexão anterior deve ser desativada, tal logo o
novo endereço passe a estar operacional, não cabendo cobrança em duplicidade e sendo
de inteira responsabilidade da contratada proceder a desativação no endereço anterior.
Conexões Dedicadas:
Data

Evento

DiaY

Solicitação formal de alteração de perfil/endereço da conexão
dedicada encaminhada pela Justiça Eleitoral para a licitante
contratada

Y +30dias

Alteração do perfil/endereço efetivada (incluindo testes de
aceitação)

Obs.: no caso de mudança de endereço a conexão anterior deve ser desativada, tal logo o
novo endereço passe a estar operacional, não cabendo cobrança em duplicidade e sendo
de inteira responsabilidade da contratada proceder a desativação no endereço anterior.
Prazo para Instalação de Conexões:
Concentrador:
Data

Evento

Dia Z

Solicitação
formal
encaminhada pela
contratada

Z + 30dias Conclusão

da

de
instalação
Justiça Eleitoral

instalação
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Data

Evento
(incluindo testes de aceitação)

Conexões Dedicadas:
Data

Evento

DiaW

Solicitação
Formal
de
instalação
de conexão dedicada encaminhada pela Justiça Eleitoral para
a Licitante contratada

W +10dias

Informação da Licitante contratada sobre a viabilidade da
instalação, ou necessidade de “projeto especial”

Conclusão da instalação da conexão dedicada efetivada para
W +30dias os casos em que houve viabilidade técnica para execução do
serviço (incluindo testes de aceitação)
Conclusão da instalação da conexão dedicada efetivada para
W +60dias os casos em que houve necessidade de “projeto especial”
para execução do serviço (incluindo testes de aceitação)

Prazo de desinstalação de Conexões:
Concentrador:
Data

Evento

Dia K

Solicitação formal de desinstalação de Concentrador
encaminhada pela Justiça Eleitoral para a licitante contratada

K +05dias Desinstalação do Concentrador efetivada

Conexões Dedicadas:
Data

Evento

Dia U

Solicitação formal de desinstalação de conexão dedicada
encaminhada pela Justiça Eleitoral para a licitante
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Data

Evento
contratada

U+ 02 dias Desinstalação da conexão dedicada efetivada

Serviço de Gerência de Rede e Serviços – SGRS para o Backbone Secundário
O Serviço de Gerência de Rede e Serviços – SGRS deve contemplar a gerência de rede e
serviços do Backbone Secundário. O SGRS deve atender, no mínimo, aos seguintes
requisitos:
Oferecer serviço de gerência de rede e serviços que contemplem as áreas funcionais:
Gerência de falhas;
Gerência de desempenho, com monitoração de desempenho, gerência de tráfego e
administração de tráfego;
Gerência de configuração, restrito ao ambiente fornecido pela licitante contratada;
Gerência de segurança, restrita ao ambiente fornecido pela licitante contratada;
Gerência de nível de serviço;
Permitir a visualização de informações “on-line” (em tempo real e de forma gráfica) da
rede (Backbone Secundário), possibilitando o acompanhamento e monitoração do estado
global do Backbone Secundário;
A licitante contratada será responsável por fornecer, dimensionar, instalar, configurar e
manter todos os equipamentos, sistemas e ferramentas necessárias para o provimento do
SGRS “on-line”;
A licitante contratada será responsável pela manutenção preventiva e corretiva, a
execução de testes, a atualização e o suporte técnico da infraestrutura de gerenciamento,
sem que isso implique acréscimos nos preços contratados;
O TRE-AL será responsável pelos equipamentos e conexões à Internet que possibilitem
acesso ao SGRS fornecido;
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Prover recursos para abertura, acompanhamento e encerramento de chamados técnicos;
Geração e emissão de relatórios gerenciais, programados para serem gerados
automaticamente ou sob demanda pelo contratante, que permitam o acompanhamento
da qualidade dos serviços, dos níveis de serviço contratados (SLA) e a validação das
faturas;
Abranger todos os Roteadores CPE (Prédio Sede do TRE/AL e Cartórios Eleitorais) e enlaces
fornecidos, independentemente da tecnologia adotada nestes itens;
Atuar de forma pró-ativa, antecipando-se aos problemas na rede e garantindo a qualidade
do serviço estabelecida no Acordo de Nível de Serviço (SLA), realizando abertura,
acompanhamento e fechamento de chamados técnicos (Trouble Tickets) relacionados com
indisponibilidade e desempenho nos serviços de rede, gerenciamento de rede e
segurança, operando em regime 24x7, todos os dias do ano;
Garantir que os dados do serviço de gerência de rede e serviços trafegarão pela classe de
dados prioritários;
Ser de propriedade e de responsabilidade da licitante contratada, podendo ser constituído
de um ou mais softwares, integrados ou não;
Ser escalável permitindo futuras ampliações nos elementos de rede a serem gerenciados;
Permitir a definição de perfis de usuários e a atribuição de regras de gerenciamento a
estes perfis e o uso de senhas para controle do acesso às informações;
As senhas fornecidas para a Justiça Eleitoral não devem possibilitar o acesso a qualquer
informação confidencial sobre o backbone da licitante contratada, e não devem
possibilitar qualquer ação ou leitura que prejudique a segurança do Backbone Secundário;
Permitir o acesso simultâneo de pelo menos 10 usuários do TRE/AL às suas
funcionalidades;
Prover a visualização das informações de gerenciamento através de um Portal de
Gerência acessado por meio de interface WEB;
O Portal de Gerência deverá ser acessado pelo TRE/AL por meio da Internet pública e
protocolo HTTPS com certificação digital (padrão X.509);
O TRE/AL deve ter acesso somente às informações relativas às suas conexões;
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O Portal de Gerência deve possuir uma interface única para acesso às suas
funcionalidades independentemente dos equipamentos ou tecnologias empregadas para a
prestação dos serviços;
Disponibilizar a funcionalidade para consulta da configuração do Roteador CPE do
Concentrador e dos Cartórios Eleitorais e emitir notificações quando houver modificações
de configuração dos roteadores;
Fornecer, através do Portal de Gerência, a visualização de informações on-line (em tempo
real e de forma gráfica) sobre o Backbone Secundário, apresentando no mínimo o
seguinte:
Topologia do Backbone Secundário, incluindo os Roteadores CPE e seus enlaces, com
visualização do estado operacional de todos os elementos da rede (enlaces e
equipamentos). O estado operacional dos elementos de rede deve ser atualizado
automaticamente, sempre que ocorrer qualquer alteração nestes elementos;
Alarmes e eventos ocorridos no Backbone Secundário, com informações de data e hora de
ocorrência e identificação dos recursos gerenciados;
Consumo de banda nos enlaces (entrada e saída) com valores instantâneos, médios e de
pico dos últimos 30 (trinta) dias, separados por semana e diferenciação de dias úteis e
horários comercial;
Ocupação de memória e CPU dos Roteadores CPE;
Estratificação de volume tráfego (entrada e saída) por classe de serviço para a
Concentrador ou conexão dedicada;
Retardo dos enlaces com valores instantâneos, médios e de pico dos últimos 30 (trinta)
dias;
Visualização da quantidade de chamados registrados, em aberto, fechados e encerrados,
dentro e fora do prazo contratual, por tipo de problema, permitindo acesso ao
detalhamento dos chamados;
Inventário dos equipamentos e enlaces da rede contando, com no mínimo as seguintes
informações:
Enlace: código de identificação junto a operadora contratada, tecnologia e nível de
serviço;
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Roteador CPE: fabricante e modelo, configuração lógica e configuração física (placas,
interfaces, memória, slots, dentre outros);
Endereçamento lógico: endereços IPs e máscaras de rede;
Prover o armazenamento de todos os dados coletados nos elementos gerenciados e
informações geradas para confecção dos relatórios durante um período de 12 (doze)
meses, relativos ao Serviço de Gerência de Rede e Serviços (SGRS), devendo ao final de
cada período de 12 (doze) meses disponibilizá-los ao Contratante, conjuntamente com o
modelo de dados, em meio de armazenagem a ser definido pelo Contratante;
A indisponibilidade dos dados de gerência (coleta não realizada, dados não acessíveis)
será contabilizada como indisponibilidade do SGRS, no período em que os dados não
forem coletados ou ficarem inacessíveis, caso isto implique em perda de dados de
gerenciamento;
Os dados e informações armazenados, conjuntamente com o modelo de dados, poderão
ser solicitados pelo Contratante, a qualquer tempo, devendo a licitante contratada colocálos à disposição no prazo máximo de 4 (quatro) dias úteis, em meio a ser definido pelo
Contratante e/ou na base de dados da solução de gerência (carga dos dados extraídos e
removidos);
O intervalo para coleta de dados no SGRS deve ser de no mínimo 5 (cinco) minutos, ou
valores maiores a critério do Contratante;
Registrar em seu LOG de históricos todos os acessos realizados, com autenticação de
usuário, data/hora, devendo permitir a recuperação do registro de histórico;
Realizar registro de todas as ocorrências de alarmes/eventos em LOG de históricos e/ou
base de dados contendo informações de data/hora de ocorrência, identificando os
recursos gerenciados;
Assegurar a continuidade da coleta dos dados de gerenciamento em casos de perda de
comunicação entre o SGRS e os elementos gerenciados, de maneira a garantir que não
exista perda de informação no gerenciamento de recursos.
Serviço de operação do Backbone Secundário
Período de Funcionamento Experimental – PFE
O PFE – Período de Funcionamento Experimental é o período de 30 (trinta) dias em
funcionamento ininterrupto após a Aceitação Global.
Durante o PFE o Service Level Agreement – SLA é válido para os enlaces contratados.
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A descontinuidade do PFE ocorrerá nas seguintes situações:
Caso ocorra interrupção dos serviços de comunicação do Concentrador, por um período de
tempo que extrapole o permitido no respectivo SLA contratado;
Caso ocorra interrupção dos serviços de comunicação de mais de 5% das conexões
dedicadas contratadas, por um período de tempo que extrapole o permitido no respectivo
SLA contratado
A consequência da descontinuidade do PFE será o reinício do período de 30 (trinta) dias do
PFE, contados a partir da recuperação de todas as anormalidades registradas e volta do
funcionamento normal de todos os serviços.
O reinício do PFE devido à recuperação de problemas registrados durante este período
será permitido até 03 (três) vezes, ou seja, o PFE poderá ser interrompido até 03 (três)
vezes. Ultrapassado este limite serão aplicadas as penalidades previstas neste Termo de
Referência e no Contrato.
Os intervalos para reinício do PFE (em caso de interrupção do período em andamento)
devem ser de no máximo 03 (três) dias, ou seja, a licitante contratada tem até 03 (três)
dias para solucionar os problemas para que seja reiniciado o PFE, e as seguintes regras
devem ser observadas:
Na 1ª interrupção do PFE (interrupção do PFE inicial):
Será considerada em uso a 1ª chance de reinício do PFE;
A partir do 4º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, passará a ser considerada em uso
a 2ª chance de reinício do PFE (restando então apenas a 3ª chance de reinício);
A partir do 7º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, passará a ser considerada em uso
a 3ª chance de reinício, não restando nenhuma chance de reinício do PFE;
A partir do 10º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, deverão ser aplicadas as
penalidades previstas pelo não cumprimento do PFE;
Na 2ª interrupção do PFE:
Será considerada em uso a 2ª chance de reinício do PFE ou, será considerada em uso a 3ª
chance de reinício do PFE, caso a 2ª chance já tenha sido utilizada. Caso não esteja
disponível chance alguma serão aplicadas as penalidades previstas pelo não cumprimento
do PFE;
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A partir do 4º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, será considerada em uso a 3ª
chance de reinício do PFE (caso esta chance ainda esteja disponível). Caso esta chance
não esteja disponível serão aplicadas as penalidades previstas pelo não cumprimento do
PFE;
A partir do 7º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, deverão ser aplicadas as
penalidades previstas pelo não cumprimento do PFE;
Na 3ª interrupção do PFE:
Será considerada em uso a 3ª chance de reinício do PFE, caso esta chance ainda esteja
disponível. Caso esta chance não esteja disponível serão aplicadas as penalidades
previstas pelo não cumprimento do PFE;
A partir do 4º dia serão aplicadas as penalidades previstas pelo não cumprimento do PFE.
Operação do Backbone Secundário durante o PFE – Período de Funcionamento
Experimental
Durante a vigência do PFE – Período de Funcionamento Experimental, que é o período de
30 (trinta) dias em funcionamento ininterrupto após a Aceitação Global, os seguintes
requisitos relacionados com o Serviço de Operação do Backbone Secundário são
solicitados:
Estabelecer, em conjunto com a equipe técnica do TRE-AL, um Plano de Operação,
Gerenciamento e Suporte do Backbone Secundário, observando as necessidades da
Justiça Eleitoral e as diretrizes de operação de redes da licitante contratada;
Permitir a presença de técnicos da Justiça Eleitoral no ambiente de gerenciamento da
licitante contratada, desde que agendada com antecedência mínima de 15 dias.
Operação do Backbone Secundário após o PFE – Período de Funcionamento Experimental
Após o PFE – Período de Funcionamento Experimental, os seguintes requisitos
relacionados com o Serviço de Operação do Backbone Secundário são solicitados:
Disponibilizar, obrigatoriamente, 01 (um) técnico na sede do TRE/AL, no período de 03
(três) dias antes de uma eleição, referendo ou plebiscito até 01 (um) dia após esta eleição
(válido para qualquer eleição, referendo ou plebiscito, em qualquer turno), das 08:00hs às
18:30hs, com intervalo de almoço de 1:30hs;
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Manter plantão especial no ambiente da licitante contratada, para suporte do Backbone
Secundário durante 24 horas/dia, 7 dias/semana, durante o período de 03 (três) dias antes
de uma eleição até 01 (um) dia após esta eleição (válido para qualquer eleição, em
qualquer turno). O atendimento feito a partir deste ambiente deve ser via telefone
“0800”;
Atender todas as determinações do Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte do
Backbone Secundário, definido durante o PFE;
Realizar trabalhos de configuração/reconfiguração dos equipamentos fornecidos pela
licitante contratada, de forma a atender ao Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte
do Backbone Secundário.
Deverá ser providenciada a substituição do(s) técnico(s) de suporte presentes em cada
TRE, conforme definido no subitem “a)”, se entendido que o profissional: não se adapta à
execução do serviço; ou não possua domínio dos equipamentos e softwares ofertados; ou
possua problemas de qualquer ordem que o impossibilite de executar suas atividades nos
horários estabelecidos.
Serviço de Manutenção do Backbone Secundário
Condições gerais para prestação do serviço de manutenção
As seguintes condições devem ser observadas na prestação do serviço de manutenção
dos enlaces, equipamentos e softwares fornecidos para o Backbone Secundário:
Os serviços de manutenção devem atender a todos os requisitos especificados no item
“Requisitos do serviço de manutenção” deste Termo de Referência;
Todos os serviços de manutenção dos enlaces fornecidos (Concentrador, conexões
dedicadas) devem ser efetuados desde o início até o final do contrato. São de inteira
responsabilidade da licitante contratada, e devem estar totalmente cobertos pelo
pagamento mensal relativo ao fornecimento de cada um destes enlaces, sem que isso
implique acréscimos nos preços contratados;
O serviço de manutenção dos enlaces fornecidos (Concentrador, conexões dedicadas)
deve garantir o funcionamento correto dos enlaces, e deve garantir a manutenção
adequada dos equipamentos empregados nestes enlaces e que são fornecidos pela
licitante contratada;
Os serviços de manutenção devem cobrir todas as despesas relacionadas com a troca ou
reposição de peças, manutenção de softwares e reparos de instalações, incluindo as
despesas de deslocamento de técnicos, diárias, hospedagem e demais gastos
relacionados com a equipe técnica de manutenção;
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Caberá a Justiça Eleitoral arcar com a responsabilidade por danos em insumos fornecidos
pela licitante contratada em virtude de vandalismo, ou acidentes causados por pessoas
que não sejam vinculadas à licitante contratada, devidamente comprovados mediante
documento específico.
Requisitos do serviço de manutenção
O serviço de manutenção deve ser prestado pela licitante contratada, que deve atender
obrigatoriamente as seguintes condições:
Efetuar manutenção preventiva em todos os enlaces e equipamentos, de forma a
identificar possíveis pontos de falha e garantir o perfeito funcionamento de todos estes
enlaces e equipamentos;
Efetuar manutenção corretiva assim que for detectado algum mau funcionamento de
enlaces e equipamentos, ou problemas em instalações feitas, de forma que voltem a
funcionar perfeitamente.
O serviço de manutenção corretiva deve incluir o reparo e a substituição de peças
defeituosas em equipamentos, e reparos nas instalações que apresentarem problemas;
Realizar o serviço de manutenção no local de instalação do equipamento sempre que
possível. Caso seja necessário remover o equipamento, a licitante contratada deve
providenciar a substituição do equipamento por outro idêntico em perfeito funcionamento,
para então retirar o equipamento com defeito e encaminhá-lo para a manutenção;
Permitir efetuar a “Abertura de Chamado de Manutenção” junto a “Central de
Atendimento” da licitante contratada por meio de um telefone “0800” para todo o estado;
A licitante contratada deve ser responsável por todos os técnicos que forem realizar
manutenção dos enlaces em qualquer um dos sites atendidos neste Termo de Referência;
Prazos:
Iniciar os procedimentos de manutenção de qualquer um dos enlaces fornecidos
(Concentrador, conexões dedicadas) em até 04 (quatro) horas após a notificação do
problema, feito por meio de abertura de chamado;
Durante o procedimento de manutenção do Concentrador e/ou de uma conexão dedicada
será computado o PNF – Período de Não Funcionamento do Enlace;
O PNF será computado em minutos a partir da “abertura do chamado de manutenção”
feito pelo “0800” da licitante contratada;
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O término do PNF será computado a partir do aceite da manutenção (fechamento do
chamado) feito por um técnico do local responsável pela abertura do chamado, sendo
necessária a identificação do técnico responsável pelo fechamento do chamado;
O somatório de PNF em minutos (“períodos de não funcionamento do enlace”) durante um
mês, que exceder o tempo de parada permitido neste mesmo período de acordo com o
SLA contratado, será tomado com base de desconto da parcela mensal de pagamento (do
Concentrador ou conexão dedicada que teve seu serviço interrompido) no mês
subseqüente (as regras aplicadas para este desconto estão contidas no item “Forma de
Pagamento” neste Termo de Referência). A consolidação dos “períodos de não
funcionamento do enlace” será feita pelo contratante com base nas informações obtidas
no SGRS e registros próprios de ocorrências;
Períodos normais de operação da rede: realizar e concluir a manutenção dos enlaces,
equipamentos e instalações fornecidos em até 24 (vinte e quatro) horas após a “abertura
do chamado de manutenção”, que deve ser feita via “0800” da licitante contratada;
Períodos de operação próximos a eleições: durante o período com inicio 15 (quinze) dias
antes da eleição e término 05 (cinco) dias após a eleição (válido para qualquer eleição, em
qualquer turno, que ocorra até o final do contrato), realizar e concluir a manutenção dos
enlaces, equipamentos e instalações do TRE/AL em até 08 (oito) horas após a “abertura
do chamado de manutenção”, que deve ser feita via “0800” da licitante contratada;
CONFIGURAÇÃO INICIAL ESTIMADA PARA O BACKBONE SECUNDÁRIO
A configuração inicial estimada do Backbone Secundário indica a configuração a ser
considerada para o início do contrato, objeto descrito neste Termo de Referência.
A configuração inicial estimada do Backbone Secundário está detalhada nas planilhas de
preços a serem preenchidas, constantes do item 6.2.2.2.2.1 - “Planilhas de Preço para
obtenção do VT_AL” deste Termo de Referência.
A configuração estimada detalhada nas planilhas de preços a serem preenchidas indica a
configuração estimada para os 30 (TRINTA) meses iniciais de contrato do objeto descrito
neste Termo de Referência.
DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA PELA LICITANTE CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NO
PREGÃO
A documentação a ser apresentada deve ser dividida em:
Documentação #1: Documentos de Habilitação;

Edital do PE nº 49/2019 (0591029)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1366

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Documentação #2: Proposta (Especificações Técnicas e Preços).
Documentação #1: Documentos de Habilitação
A seguinte documentação deve ser fornecida com os demais documentos exigidos para a
participação no certame licitatório:
Declaração de pessoa jurídica de direito público ou privado do país ou do exterior,
atendidas pela licitante, mencionando o bom funcionamento de sua WAN com transmissão
de dados com conexões dedicadas, e SGRS, utilizando técnicas e meios de transmissão
semelhantes às especificações deste Termo de Referência, com composição de pelo
menos 50 (cinquenta) conexões dedicadas entre “Escritórios Remotos” e seu respectivo
“Escritório Sede”.
As WANs consideradas nas declarações fornecidas devem ter sido implementadas nas
Regiões onde a licitante tenha Outorga da ANATEL correspondente ao ITEM 01 deste
Termo de Referência.
A declaração deve conter pelo menos as seguintes informações:
Nome da empresa ou instituição;
Nome e cargo de quem assinou;
Telefone para contato;
Descrição breve da rede;
Bom funcionamento da rede;
Data que entrou em funcionamento.
A licitante deve comprovar capacidade para execução dos serviços que abrangem as
atividades de suporte técnico, apresentando os seguintes documentos:
No caso de licitantes concorrendo individualmente:
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro do estado de Alagoas, ou
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Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
em nível nacional ou regional, que contemple o estado de Alagoas.
No caso de licitantes concorrendo na forma de consórcio:
A empresa LÍDER do consórcio deve apresentar:
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro do estado de Alagoas, ou
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
em nível nacional ou regional, que contemple o estado de Alagoas.
As demais empresas integrantes do consórcio devem apresentar:
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
dentro do estado de Alagoas, ou
Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação de dados multimídia
em nível nacional ou regional, que contemple o estado de Alagoas.
Relação dos estabelecimentos (matriz e/ou filiais e/ou pontos de assistência) que a
licitante possui, cada qual apto a prestar os serviços de suporte aos enlaces de dados
solicitados neste Termo de Referência, devendo compreender, no mínimo, um escritório
no estado Alagoas;
Na relação dos estabelecimentos devem ser discriminados o nome, CNPJ, endereço,
telefone e responsável técnico.
Documentação #2: Proposta (Especificações Técnicas e Preços)
A Documentação #2 deverá conter obrigatoriamente o seguinte:
Especificações Técnicas, com:
Descrição dos aspectos técnicos dos produtos e serviços oferecidos;
Planilhas Técnicas, com informações sobre as linhas de comunicação.
Preços, conforme solicitado neste anexo.
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Obs.: a Documentação #2, apresentada com Especificações Técnicas que não atendam os
requisitos mínimos especificados neste Termo de Referência, implicará na desclassificação
da licitante.
Especificações Técnicas
As Especificações Técnicas devem ter descrição de todos os itens relacionados com o
atendimento aos requisitos deste Termo de Referência, mencionando detalhes técnicos.
Devem ser fornecidas obrigatoriamente as seguintes informações:
Informações precisas sobre cada um dos enlaces ofertados (nuvem WAN que compõe o
Backbone Secundário, Concentrador, conexões dedicadas), comprovando o atendimento a
todos os requisitos estabelecidos neste Termo de Referência;
Marca e modelo dos Roteadores CPE a serem fornecidos (TRE e Cartórios Eleitorais);
Declaração expressa dirigida ao TRE/AL, especificando que a licitante está obrigada a
atender a um determinado SLA (mínimo de 99,44% para a Concentrador e mínimo de
99,1% para as conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais).
No caso de consórcio, declaração expressa dirigida ao TRE/AL, especificando que cada
uma das empresas participantes do consórcio estão obrigadas a atender ao mesmo SLA
(mínimo de 99,44% para o Concentrador e mínimo de 99,1% para as conexões dedicadas
nos Cartórios Eleitorais).
Preços
A proposta deve conter os preços dos serviços e produtos solicitados neste Termo de
Referência, considerando o seguinte:
Os preços devem ser apresentados obrigatoriamente conforme as planilhas constantes do
item 6.2.2, sob pena de desclassificação da proposta. As planilhas indicam onde devem
ser preenchidos os preços solicitados;
Toda a avaliação a ser feita com relação a preços será efetuada considerando os preços
com impostos e todos os demais encargos que façam parte do serviço cotado.
Descrição dos preços solicitados
Os seguintes preços são solicitados nas planilhas, sendo que em cada planilha é indicada
a necessidade do preenchimento do preço com todos os impostos:

Edital do PE nº 49/2019 (0591029)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1369

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INSTALAÇÃO:
Vinst_con_TRE: valor do serviço de instalação do Concentrador.
Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários;
Vinst_con_ded: valor do serviço de instalação de cada conexão dedicada de qualquer
PERFIL.
Este valor deve ser igual para todas as conexões dedicadas de qualquer PERFIL fornecidas
em Alagoas.
Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários para a instalação de
cada conexão dedicada;
Vtot_inst_AL: valor total dos serviços de instalação em Alagoas.
Vtot_inst_AL = (Vinst_con_TRE) +
(nº de conexões dedicadas x Vinst_con_ded)
OBS.: não há nenhum custo associado à instalação de conexões comutadas.
ALTERAÇÃO DE PERFIL DE CONEXÕES:
Valt_PERFIL_con_TRE: valor do serviço de alteração de PERFIL da Concentrador.
Este valor deve ser igual para todas as conexões TRE fornecidas em Alagoas.
Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários para a alteração de
PERFIL de cada Concentrador;
Valt_PERFIL_con_ded: valor do serviço de alteração de PERFIL de uma conexão dedicada.
Este valor deve ser igual para todas as conexões dedicadas fornecidas em Alagoas.
Este valor deve cobrir os custos de todos os serviços necessários para a alteração de
PERFIL de cada conexão dedicada;
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FORNECIMENTO DAS LINHAS:
Vmen_con_TRE_AL_perfil_X: valor mensal relativo ao serviço de fornecimento do
Concentrador Perfil X (1 a 6) em Alagoas;
Este valor deve ser igual para todas as conexões TRE Perfil X fornecidas em Alagoas;
Este valor deve cobrir o custo para manter a Concentrador Perfil X operacional, atendendo
a todas as características solicitadas;
Vmen_con_ded_AL_perfil_X: valor mensal relativo ao serviço de fornecimento de cada
conexão dedicada Perfil X (1 a 6);
Este valor deve ser igual para todas as conexões dedicadas fornecidas em Alagoas);
Este valor deve cobrir o custo para manter a conexão dedicada operacional, atendendo a
todas as características solicitadas;
Planilhas de Preços a serem apresentadas
Os itens seguintes apresentam as planilhas a serem preenchidas pelas licitantes
obrigatoriamente em atendimento ao ITEM 1.
Planilhas de Preço para obtenção do VT_AL
A planilha de preço a seguir deve ser preenchida para obter o Valor Total dos Serviços no
Backbone Secundário para Alagoas.
As informações a seguir são prestadas no sentido de auxiliar o preenchimento das
Planilhas para obtenção do VT_AL:
A coluna “Serviço” cita o serviço que está sendo discriminado. Cada serviço tem seu
respectivo valor já discriminado em planilhas anteriores.
Por exemplo: o valor Vinst_con_TRE corresponde ao serviço inst_con_TRE da planilha;
A coluna “Quantidade” informa a quantidade estimada do respectivo serviço que será
realizada durante o contrato;
A coluna “Total (R$)” deve ser preenchida com o valor total a ser pago durante o contrato
pelo respectivo serviço;
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Por exemplo: Total (R$) para instalação de concentradores é dado por
Total (R$) = Quantidade x Vinst_con_TRE

O valor VTtot_inst_AL é obtido a partir do somatório de todos os valores pagos por
instalações durante o contrato:
VTtot_inst_AL = (quantidade x Vinst_con_TRE)
+ (quantidade x Vinst_con_ded)
O valor VTalt_PERFIL_AL é obtido a partir do somatório de todos os valores pagos por
alterações de velocidade durante o contrato. A quantidade de alterações é estimada.
VTalt_PERFIL_AL = (quantidade x Valt_PERFIL_con_TRE)
+ (quantidade x Valt_PERFIL_con_ded)
O Vtot_men_con_AL é obtido a partir do somatório do valor de todas as conexões
fornecidas;
O valor VTtot_men_con_AL é obtido a partir de:
VTtot_men_con_AL = 12 X Vtot_men_con_AL na config inicial

O valor total dos serviços do Backbone Secundário:
VT_AL = VTtot_inst_AL
+ VTalt_PERFIL_AL
+ VTtot_men_con_AL
6.2.2.2.2.1. Planilha de Preço para obtenção da estimativa de contratação
A seguir está apresentada a planilha a ser preenchida para obtenção do VT_AL, ou seja, a
estimativa de contratação ao final da migração de todo o backbone secundário. Ressaltase que o quantitativo de serviços contratados poderá ser ampliada ou diminuída, a critério
do TRE/AL.
Para efeito de estimativa inicial, o "Anexo I-B" lista os endereços iniciais de implantação e
seus respectivos perfis.
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Todos os endereços listados no "Anexo I-B" deverão, obrigatoriamente, terem viabilidade
técnica para a instalação.
O Valor Global da Proposta ou VGP será igual ao VT_AL.
PLANILHA VT_AL:
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
Serviço

Quantidade

inst_con_TRE

1

Valt_PERFIL_con_TRE

1

inst_con_ded

43

Valt_PERFIL_con_ded

10

Total (R$)

VTtot_inst_AL =

QUANTIDADE

Valor mensal

estimada

(R$)

(12 meses)
con_TRE_AL_PERFIL 1

0

con_TRE_AL_PERFIL 2

0

con_TRE_AL_PERFIL 3

0

con_TRE_AL_PERFIL 4

1

con_TRE_AL_PERFIL 5

0

con_TRE_AL_PERFIL 6

0

con_ded_AL_perfil_1

6
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con_ded_AL_perfil_2

35

con_ded_AL_perfil_3

0

con_ded_AL_perfil_4

1

con_ded_AL_perfil_5

0

con_ded_AL_perfil_6

1

VTtot_men_con_AL =
VT_AL (VTtot_inst_AL+ VTtot_men_con_AL) =

DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA PELA LICITANTE CONTRATADA
A licitante contratada deverá entregar a documentação abaixo referente aos produtos
fornecidos, de acordo com o cronograma da Tabela 3 contida no item “Cronograma de
Eventos” deste Termo de Referência:
Plano de Gerenciamento do Contrato;
Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário;
Plano de Testes de Aceitação;
Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte do Backbone Secundário.
Deve ser entregue ao Contratante 1 (uma) cópia completa de cada um dos documentos.
Plano de Gerenciamento do Contrato
Documento fornecendo as informações relevantes para o acompanhamento do processo
de instalação, integração e testes dos produtos contratados, acompanhamento da
execução dos serviços contratados, equipe técnica alocada no processo, cronograma
detalhado das atividades, descrição dos relatórios/documentos a serem entregues pela
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licitante contratada e outras informações de interesse para o gerenciamento e
acompanhamento do contrato.
A licitante contratada submeterá ao Contratante, para revisão e aprovação, o Plano de
Gerenciamento do Contrato contendo também a descrição de todas as atividades
gerenciais relativas ao trabalho contratado, para fins de acompanhamento e controle pelo
Contratante.
Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário
Documento descrevendo o Backbone Secundário a ser implementado, sua arquitetura
detalhada, descrição detalhada de enlaces e equipamentos fornecidos (e demais
características relevantes), em conformidade com a proposta apresentada.
O Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário deve ainda apresentar os
cronogramas de execução das atividades de implantação.
Obs.: caso haja necessidade de substituição de qualquer equipamento ou software
ofertado por ocasião da apresentação do Plano Detalhado de Implantação do Backbone
Secundário, estas modificações devem ser previamente submetidas ao Contratante, que
poderá ou não concordar.
Planos de Testes de Aceitação
A licitante contratada deverá elaborar os seguintes Planos de Testes de Aceitação:
Plano de Testes de Aceitação – Enlaces Backbone Secundário: este plano deverá conter
testes para verificação do atendimento de todos os requisitos descritos neste Termo de
Referência referentes aos enlaces de comunicação do Backbone Secundário (TRE/AL e
Cartórios Eleitorais). O plano deve englobar testes de enlaces e equipamentos do
Backbone Secundário.
Plano de Testes de Aceitação do SGRS: este plano deverá conter testes para verificação
do atendimento de todos os requisitos para o SGRS especificados neste Termo de
Referência.
Plano de Testes de Aceitação Global do Backbone Secundário: este plano deverá conter
testes para verificação do atendimento de todos os requisitos do Backbone Secundário
especificados neste Termo de Referência, de forma a garantir o funcionamento completo
e integrado de todos os enlaces e equipamentos fornecidos, operando de forma individual
e simultânea.
7.3.2 Os planos de testes de aceitação deverão seguir as seguintes recomendações:
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Deve haver pelo menos um teste para verificação do atendimento de cada requisito de
funcionalidade dos serviços especificados neste Termo de Referência;
Para cada teste devem ser descritos os procedimentos, ambientes e equipamentos a
serem utilizados e os resultados esperados.
Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte do Backbone Secundário
Este plano deverá conter os procedimentos acordados entre Contratante e licitante
contratada definindo:
Procedimento de operação e gerenciamento do Backbone Secundário a ser adotado pelo
Contratante;
Procedimentos para suporte em primeiro nível por parte das equipes técnicas da Justiça
Eleitoral (TRE/AL e Cartórios Eleitorais) em caso de necessidade de reconfiguração ou
parada para testes e manutenção preventiva solicitados pela licitante contratada;
Procedimento de operação, gerenciamento e suporte do Backbone Secundário a ser
adotado pela licitante contratada;
Recomendações e instruções sobre acesso ao Serviço de Gerência de Redes e Serviços
fornecido.
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO
Responsabilidade Técnica
A licitante contratada e o Contratante constituirão, cada parte, uma Equipe Técnica (com
um Responsável Técnico) para o acompanhamento dos trabalhos;
A equipe técnica designada pelo Contratante decidirá sobre as questões técnicas
concernentes as especificações, inspeções, revisões e aceitações do trabalho.
A Contratante nomeará representante responsável pela Gestão do Contrato, bem como
seu substituto legal;
A Contratante nomeará representante responsável pela Fiscalização do Contrato, devendo
este ser servidor da Secretaria de Tecnologia da Informação, bem como seu substituto
legal;
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Todas as decisões, instruções ou demandas deverão ser registradas em ata, a serem
assinadas pelos participantes;
A licitante contratada não poderá parar ou suspender o trabalho, no todo ou em parte,
enquanto houver alguma pendência técnica, salvo com ordem expressa em contrário
emitida pelo Contratante. As pendências deverão ser resolvidas com base no contrato a
ser celebrado, que por sua vez se baseia nas especificações deste Termo de Referência;
A equipe técnica do Contratante poderá solicitar reuniões extraordinárias e relatórios
adicionais à licitante contratada a respeito de qualquer parte dos trabalhos. Os relatórios
adicionais deverão ser entregues à equipe técnica do Contratante no prazo de 10 dias por
meio de correio eletrônico ou outro meio idôneo.
Reuniões de acompanhamento
Serão programadas reuniões (em princípio mensais) de acompanhamento entre a licitante
contratada e a equipe técnica do Contratante, em locais a serem programados entre as
partes;
Antes de cada reunião de acompanhamento, a licitante contratada entregará para o
Contratante as informações sobre o progresso das instalações daquele período, com:
identificação do período, metas previstas, metas cumpridas, estado atual, pendências,
alterações e justificativas;
Adicionalmente, a equipe técnica do Contratante poderá solicitar reuniões e informações
adicionais a licitante contratada a respeito de qualquer parte do trabalho que julgue
necessário. As informações adicionais deverão ser prontamente preparadas pela licitante
contratada e enviadas à equipe técnica do Contratante através de fac-símile, e-mail ou
outro meio mais propício.
Inspeções
Quando necessário, a licitante contratada deverá assegurar à equipe técnica do
Contratante o livre acesso as suas instalações, bem como nas de suas sub-contratadas
(caso existam), para o acompanhamento de todos os trabalhos e atividades relativas ao
fornecimento dos produtos contratados.
ACEITAÇÃO
A aceitação dos serviços contratados será realizada em etapas. A licitante contratada
deverá preparar e fornecer previamente os Planos de Testes de Aceitação, que serão
submetidos ao Contratante para fins de análise e aprovação.
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A licitante contratada deverá também fornecer todos os meios e recursos, necessários
para a realização dos processos de aceitação dos serviços contratados.
As etapas de aceitação serão:
Aceitação dos Enlaces;
Aceitação Global;
Aceitação Final.
As aceitações serão formalizadas através de Relatórios de Testes de Aceitação (emitidos
com base nos Planos de Testes de Aceitação) devidamente assinados pelos executores
dos testes. A licitante contratada elaborará um modelo de Relatório de Testes que deverá
ser aprovado pelo Contratante antes de seu uso.
Aceitação dos Enlaces do Backbone Secundário (Concentrador, conexões dedicadas)
Estas aceitações seguirão os Planos de Testes de Aceitação dos Enlaces do Backbone
Secundário, e serão realizadas de acordo com o cronograma elaborado pela licitante
contratada. A execução dos testes será de responsabilidade da licitante contratada com
acompanhamento pelos técnicos do Contratante. A licitante contratada deverá fornecer
equipamentos, documentação e outras facilidades adicionais necessárias para a
realização dos testes.
Aceitação Global
9.2.1. A Aceitação Global seguirá o Plano de Testes de Aceitação Global. A execução dos
testes será de responsabilidade da licitante contratada com acompanhamento pelos
técnicos do Contratante.
9.2.2. Esta aceitação ocorrerá somente após a Aceitação dos Enlaces do Backbone
Secundário.
9.2.3. A licitante contratada deverá fornecer equipamentos, documentação e outras
facilidades adicionais necessárias para a realização dos testes.
Aceitação Final
9.3.1. Esta aceitação será considerada realizada após o Período de Funcionamento
Experimental – PFE, que é o período de 30 (trinta) dias em funcionamento ininterrupto
após a Aceitação Global, e após a eliminação de todas as pendências.
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9.3.2. A condição para Aceitação Final é que todos os serviços fornecidos para o Backbone
Secundário funcionem de forma ininterrupta durante 30 (trinta) dias, conforme determina
o PFE.
9.3.3. As condições para cumprimento do PFE estão descritas no item “Período de
Funcionamento experimental – PFE” deste Termo de Referência.
CRONOGRAMA DE EVENTOS
A licitante contratada deverá cumprir obrigatoriamente os principais eventos e prazos
descritos na Tabela 3, que mostra o cronograma dos principais eventos deste edital.
TABELA 3:
DATA

EVENTO


Assinatura do Contrato entre o
TRE/AL e a licitante vencedora Licitante contratada /
(adjudicatária)
TRE/AL



Entrega do Plano de Gerenciamento
do Contrato
Entrega do Plano Detalhado de
Licitante contratada
Implantação
do
Backbone
Secundário

Dia D

D+8



dias



D + 15
dias



Aprovação
do
Plano
de
Gerenciamento do Contrato
Aprovação do Plano Detalhado de
TRE/AL
Implantação
do
Backbone
Secundário



Entrega dos Planos de Teste de
Aceitação
o Plano de Testes de Aceitação
Enlaces
do
Backbone
Secundário
o Plano de Testes de Aceitação
Licitante contratada
do SGRS
o Plano de Testes de Aceitação
Global
do
Backbone
Secundário
o Modelos de Relatório de Teste



Aprovação dos Planos de Testes de TRE/AL

D + 18
dias

D + 20

RESPONSÁVEL
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DATA

EVENTO

dias

Aceitação




D + 30
dias


D + 35
dias





D + 45
dias





D + 60
dias



Licitante contratada /

Conclusão da instalação do 2º
Grupo, formado por:
22% das conexões dedicadas no
estado, sendo que estas conexões
Licitante contratada
devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o
TRE contratante

Conclusão da Aceitação do 2º Grupo

Licitante contratada /

Conclusão da instalação do 3º
Grupo, formado por:
25% das conexões dedicadas no
estado, sendo que estas conexões
Licitante contratada
devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o
TRE contratante

Conclusão da Aceitação do 3º Grupo

Licitante contratada /
TRE/AL



D + 90
dias

Conclusão da Aceitação do 1º Grupo

TRE/AL


D + 65
dias

Conclusão de instalação do 1º
Grupo, formado por:
Conexões TREs (todas);
3% das conexões dedicadas no
estado, sendo que estas conexões
devem ser escolhidas em comum Licitante contratada
acordo entre licitante contratada e o
TRE contratante;
SGRS – Sistema de Gerência de Rede
e Serviços.

TRE/AL


D + 50
dias

RESPONSÁVEL



Conclusão da instalação do 4º
Grupo, formado por:
25% das conexões dedicadas no
Licitante contratada
estado, sendo que estas conexões
devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o
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DATA

EVENTO

RESPONSÁVEL

TRE contratante

D + 95
dias





D + 110
dias

D + 130
dias
D
+
135 dias
D + 150
dias

Licitante contratada /
TRE/AL



D + 115
dias

Conclusão da Aceitação do 4º Grupo



Conclusão da instalação do 5º
Grupo, formado por:
25% das conexões dedicadas no
estado, sendo que estas conexões
Licitante contratada
devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o
TRE contratante

Conclusão da Aceitação do 5º Grupo

Licitante contratada /
TRE/AL



Conclusão da Aceitação
(início do PFE no estado)

Global Licitante contratada /
TRE/AL



Entrega do Plano de Operação,
Gerenciamento e Suporte
Licitante contratada



Conclusão da Aceitação Final (fim do
PFE no estado)
TRE/AL

Obs.: Antecipação de Eventos
Em caso de antecipação de eventos constantes da Tabela 3, os eventos subsequentes
diretamente relacionados com o evento antecipado poderão ser igualmente antecipados;
O percentual de conexões dedicadas instaladas em cada grupo pode ser alterado desde
que se esteja adiantando estas instalações. Caso se adiante estas instalações os grupos
subsequentes poderão ter um percentual menor.
FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento dos serviços na fase de implantação do Backbone Secundário será feito em
parcelas, conforme o cronograma da Tabela 4, liberadas de acordo com a execução e
entrega. Deve ser observado que o Contratante requer um prazo máximo de 10 (dez) dias
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para atestar e operacionalizar o pagamento após cada comprovação de execução e
entrega de serviços;
O pagamento dos serviços a serem prestados durante o prazo contratual será feito em
parcelas mensais, conforme mostrado na Tabela 5. Deve ser observado que o Contratante
requer um prazo máximo de 10 (dez) dias para atestar e operacionalizar o pagamento
após cada comprovação de execução e entrega de serviços.
Obs.: O serviço de mudança de local de instalação de enlaces (Obrigação Acessória)
somente será efetuado se e quando necessário e efetivamente prestado, mediante
solicitação do TRE/AL.
Pagamento dos serviços na fase de implantação do Backbone Secundário
A Tabela 4 mostra as parcelas de pagamentos conforme o evento condicionante.
TABELA 4:
PARCELA Valor
a)

EVENTO CONDICIONANTE

70% (∑ Vinst_con_TRE) +
70% (∑ Vinst_con_ded do 1º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 1º Grupo

b)

70% (∑ Vinst_con_ded do 2º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 2º Grupo

c)

70% (∑ Vinst_con_ded do 3º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 3º Grupo

d)

70% (∑ Vinst_con_ded do 4º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 4º Grupo

e)

70% (∑ Vinst_con_ded do 5º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 5º Grupo

f)

10% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Global

g)

20% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Final

Pagamento feito em parcelas mensais dos serviços a serem prestados durante o prazo
contratual
A Tabela 5 mostra as condições para os pagamentos mensais de serviços.
TABELA 5:
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Valor

Início / Período / Evento Condicionante

Vmen_con_TRE_AL

início : imediato a partir da Aceitação do 1º Grupo
período : até o final do contrato
evento condicionante: apresentação da “fatura” relativa
aos serviços executados até o 5º dia útil do mês
subseqüente
início : imediato para todas as conexões dedicadas
instaladas em um determinado Grupo, a partir da Aceitação
deste Grupo

Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL período : até o final do contrato
evento condicionante: apresentação da “fatura” relativa
aos serviços executados até o 5º dia útil do mês
subseqüente

Desconto a ser aplicado pelo não cumprimento do SLA (Service Level Agreement) ou NMS
(Nível Mínimo de Serviço) contratado para conexões TRE e conexões dedicadas
O SLA não estará cumprido caso o somatório de tempos de parada do respectivo enlace
do Backbone Secundário exceda o tempo permitido de parada Tpermparada, que é obtido
por:
Concentrador:
Tpermparada_con_TRE = Ttotal_disp_con_TRE x (1 – 0,9944)
onde:
Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma Concentrador no
respectivo mês
0,9944 equivale ao SLA de 99,44%
Conexões Dedicadas:
Tpermparada_con_ded = Ttotal_disp_con_ded x (1 – 0,991)
onde:
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Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão dedicada
no respectivo mês
0,991 equivale ao SLA de 99,1%
Em caso de não cumprimento do SLA (acordo de nível de serviço) contratado, a licitante
contratada se obrigará a conceder um desconto na parcela subseqüente (do mês
seguinte) de pagamento mensal, observando a seguinte regra:
Concentrador:
Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_TRE_AL / Ttotal_disp_con_TRE) x
(2 x ( PNF – Tpermparada_con_TRE))
onde:
Vmen_con_TRE_AL = Valor mensal pago pela Concentrador
Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma Concentrador no
respectivo mês
 PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em minutos
Tpermparada_con_TRE = tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado
Conexões Dedicadas:
Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL / Ttotal_disp_con_ded) x
(2 x ( PNF – Tpermparada_con_ded))
onde:
Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL = Valor mensal pago pela respectiva conexão dedicada
Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão dedicada
no respectivo mês
 PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em minutos
Tpermparada_con_ded = tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado
Ou seja, o desconto na parcela subseqüente será proporcional a 2 (duas) vezes o
somatório dos PNF, descontado o tempo de parada permitido de acordo com o SLA
contratado.
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Obs. 1: o PNF – Período de não funcionamento da conexão é o tempo decorrido entre a
“abertura de chamado técnico” e a solução do problema, atestada pela equipe técnica da
Justiça Eleitoral.
Obs. 2: serão excluídas dos cálculos de PNF as paradas programadas pela equipe técnica
da Justiça Eleitoral em conjunto com a licitante contratada.
PENALIDADES
Em caso de não cumprimento de qualquer especificação contida neste documento e não
cumprimento com relação ao cronograma, serão aplicadas as penalidades previstas no
edital e no contrato. As principais infrações que ocasionam penalidades estão descritos na
Tabela 6 a seguir.
TABELA 6:
Para efeito de aplicação de advertência e multa, às infrações são atribuídos graus,
conforme as tabelas a seguir:
Grau Correspondência
1

Advertência

2

Multa de 0,2% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 2,5% do contrato por ocorrência.

3

Multa de 0,4% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 7,5% do contrato por ocorrência.

4

Multa de 0,8% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 15% do contrato por ocorrência.

5

Multa de 1,6% por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 30% do contrato por ocorrência.

Item Descrição

Grau

1

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexo não
previstos nesta tabela de penalidades, por item e por ocorrência

1

2

Atrasar na entrega de qualquer serviço não previsto nesta tabela de
penalidades

1
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3

Deixar de cumprir determinação formal ou instrução do fiscalizador, por
ocorrência

2

4

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos não
previstos nesta tabela de penalidades, após reincidência formalmente
notificada pelo fiscalizador, por item e por ocorrência

2

5

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço constante do
1º Grupo, considerando o cronograma de eventos deste documento

2

6

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço constante do
2º Grupo, considerando o cronograma de eventos deste documento

2

7

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço constante do
3º Grupo, considerando o cronograma de eventos deste documento

8

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço constante do
4º Grupo, considerando o cronograma de eventos deste documento

9

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão da Aceitação Global,
considerando o prazo definido no cronograma de eventos deste documento

2

10

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão do PFE, consideradas as
exigências
especificadas
para
cumprimento
deste
Período
de
Funcionamento Experimental neste documento

2

11

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de endereço ou
velocidade de conexão dedicada, por item por ocorrência

2

12

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de endereço ou
velocidade de um Concentrador, por item por ocorrência

3

13

Problemas de não funcionamento de um Concentrador

3

14

Problemas de não funcionamento de uma conexão TRE

3

15

Problemas de não funcionamento de todas conexões TRE

3

16

Problemas de não funcionamento de uma conexão dedicada

3

17

Problemas de não funcionamento de cinco ou mais conexões

3

18

Não prestação do Serviço de Manutenção de acordo com as características
especificadas neste documento

3

19

Não atendimento ao SLA contratado durante 3 (três) meses seguidos (em
qualquer tempo) para qualquer dos enlaces (conexões TREs e conexões

3
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dedicadas)

20

Não atendimento ao SLA contratado durante 2 períodos de 2 (dois) meses
seguidos em um ano (contagem de cada ano a partir da Aceitação Global)
para qualquer dos enlaces (conexões TREs e conexões dedicadas)

3

21

Não atendimento ao SLA contratado durante 4 períodos de 1 (um) mês em
um ano (contagem de cada ano a partir da Aceitação Global) para qualquer
dos enlaces (conexões TREs e conexões dedicadas)

3

22

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os
serviços contratuais, por dia de ocorrência

4

23

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão
corporal ou consequências letais

5

O atendimento para a resolução de problemas nos circuitos obedecerá aos prazos abaixo:
Severidade ALTA: Esse nível de severidade é aplicado quando há a indisponibilidade no
uso do serviço. Prazo para atendimento inicial: 06 (seis) horas, contadas a partir do
registro da ocorrência. Prazo de Solução Definitiva de 24 (quatro) horas;
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 para atendimento inicial: 12 (doze) horas, contadas a partir do registro da
ocorrência. Prazo de Solução Definitiva de 48 (quarenta e oito) horas.
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
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 TREAL, dentro dos limites temporais estabelecidos inicialmente;
Será considerado para efeitos do nível 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;
A CONTRATADA estará sujeita, garantida prévia defesa e sem prejuízo da possibilidade de
rescisão do contrato, a penalidades e/ou multas;
As multas poderão ser aplicadas cumulativamente, a critério do TRE-AL e em função do
não cumprimento do Acordo de Nível de Serviço, conforme a severidade apresentada;
A contagem do prazo de solução definitiva de cada chamado será a partir da abertura do
chamado na Central de Atendimento disponibilizada pela CONTRATADA, até o momento
da comunicação da solução definitiva do problema e aceite pela equipe técnica do TRE-AL;
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 não confirme a
solução definitiva do problema, o chamado permanecerá aberto até que seja efetivamente
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solucionado pela CONTRATADA. Neste caso, o TRE-AL fornecerá as pendências relativas
ao chamado aberto;
Em Véspera e dia da Eleição, considerados os turnos de eleições oficiais individualmente e
eleições suplementares, com a comunicação formal nesta última hipótese, deverá haver
técnico de emergência nas dependências do TRE, com capacitação referente aos
equipamentos instalados no ponto concentrador e nos cartórios/escritórios remotos e com
os demais contatos necessários, sendo o prazo de solução definitiva para severidade ALTA
contada a partir do registro da ocorrência de 08 horas na véspera e de 120 minutos no dia
da Eleição;
Não cumprimento do prazo de solução na véspera e dia da eleição enseja em multa de 5%
do valor global do contrato, acréscimo de 0,5% de multa a cada 60 minutos de atraso
suplementar até o máximo de 15%, salvo força maior devidamente comprovada.
Observações importantes:
A verificação do cumprimento dos prazos de fornecimento dos produtos e serviços que
compõem o Backbone Secundário, para efeito de aplicação das penalidades previstas,
será feita tomando-se por base o Cronograma de Eventos definido neste Termo de
Referência;
A verificação do cumprimento do SLA definido neste Termo de Referência será feita com
base nos chamados de manutenção registrados junto ao SGRS fornecido e com base nos
registros de ocorrências efetuados pelo Contratante. Deve ser considerado que:
O PNF – Período de Não Funcionamento do Enlace será computado em minutos a partir da
“abertura do chamado de manutenção” feito pelo “0800” da licitante contratada;
O término do PNF será computado a partir do aceite da manutenção (fechamento do
chamado) obrigatoriamente feito por um técnico do local responsável pela abertura do
chamado, sendo necessária a identificação deste técnico responsável pelo fechamento do
chamado;
O somatório de PNF em minutos (“períodos de não funcionamento do enlace”) será o
tempo considerado como base para avaliar o cumprimento do SLA, e será tomado como
base para a aplicação de todas as penalidades previstas neste documento devido ao não
cumprimento deste requisito;
O não atendimento do SLA, e consequente redução do valor a ser faturado, não inibe a
aplicação das penalidades previstas em contrato;
O não cumprimento de qualquer exigência definida neste Termo de Referência que
implique em aplicação de penalidades conforme o previsto no edital, no capítulo referente
a “SANÇÕES ADMINISTRATIVAS”, será notificado à licitante contratada por meio de
mensagem emitida pelo Gestor do Contrato designado pelo Contratante, com cópia para a
Secretaria de Tecnologia da Informação/(órgão) Contratante, Secretaria de
Administração/(órgão) Contratante e Diretoria da Contratada.
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JULGAMENTO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS
Serão desclassificadas as propostas que não atenderem a todos os requisitos deste Termo
de Referência.
Será considerada vencedora do certame a licitante que apresentar a proposta com menor
“Valor Global da Proposta – VGP”.
CÓDIGO DO SIASG
O código SIASG para todos os itens referentes a presente licitação é: 19615
3.2 Forma de Execução e de Gestão do Contrato (Art. 18, § 3º, III, a)
A execução do objeto pressupõe a existência dos seguintes papéis e
responsabilidades (Art. 18, § 3º, III, a, 1):
1. Patrocinador da Contratação: é o titular da área demandante, responsável por
representar os interesses do órgão no contexto da Contratação, pela aprovação da
necessidade e, por fim, pela negociação das ações necessárias para que os
objetivos sejam alcançados;
2. Gestor do Contrato (art. 3º, IV, da Resolução TRE/AL nº 15.7XX/2017): servidor
designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução
contratual. Na forma do Art. 17 da mesma Resolução, o gestor do contrato
responsabiliza-se pela condução da gestão e fiscalização do contrato, nos termos
do Art. 67, da Lei nº 8.666/93.
3. Fiscal do Contrato (art. 3º, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.7XX/2017): servidor
designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do
contrato. Neste sentido, indicado pela respectiva autoridade competente para
fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução.
Dinâmica da Execução (Art. 18, § 3º, III, a, 2):
1. Os enlaces deverão ser entregues nos endereços declinados e do TRE/AL, nos
quantitativos indicados no pedido de fornecimento;
2. Os serviços e eventuais equipamentos devem obedecer o detalhamento técnico
feito e terá seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;
3. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;
4. Os equipamentos deverão ser não recondicionados ou outros problemas e, ainda,
serem entregues em pleno estado de funcionamento;
5. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações
técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;
6. Os equipamentos deverão vir acompanhados de todos os acessórios necessários
para o seu pleno estado de funcionamento, como cabos, drivers, mídias e outros,
os quais só serão recebidos juntamente com os respectivos equipamentos. Este
item se aplica tanto para a entrega dos equipamentos quanto para substituições;
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7. Ao TRE é reservado o direito de efetuar conexões dos equipamentos a outros, bem
como adicionar demais acessórios compatíveis tecnicamente, sem que isso
constitua motivo para a Contratada se desobrigar da garantia, desde que tal fato
não implique danos materiais ou técnicos aos equipamentos e acessórios, hipótese
que deverá ser devidamente comprovada;
8. Ao TRE/AL é reservado o direito de efetuar diligência, a qualquer tempo, quanto
aos documentos exigidos neste Termo de Referência e em seus Anexos.
Recebimento do Objeto:
1. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só será
emitido se os serviços e os equipamentos estiverem de acordo com as
especificações técnicas;
2. Após a entrega, os serviços e equipamentos serão submetidos à avaliação e
homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal;
3. O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avaliações e
testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:
a. Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;
b. Segunda: testes funcionais de configuração e desempenho, em, no mínimo,
10% (dez por cento) e não menos do que 01 (um) dos equipamentos
recebidos. O Tribunal poderá, a seu critério, executar os testes nos demais
equipamentos, dentro de um critério de razoabilidade, podendo chegar
a 100% dos quantitativos, mas dentro de um prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos e contados de cada lote de equipamentos.
4. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos que
acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e
disponível no sítio do fabricante.
5. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento dos
serviços e equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o
Termo de Recebimento Definitivo.
Reajuste:
Os preços propostos/contratados serão reajustados na forma e data-base
estabelecidos pela ANATEL, para tanto cabendo provocação por parte da
contratada, negociação entre as parte e com incidência máxima do índice IST
(Índice de Serviços de Telecomunicações) ou outro índice que o substitua,
observando-se sempre intervalo não inferior a 12 (doze) meses entre as datasbases dos reajustes concedidos da cobrança de tarifas ou de preços.
3º, III, a, 3):

Instrumentos Formais de Solicitação do(s) Bens e/ou Serviço(s) (Art. 18, §

1. A Ordem de Fornecimento será o instrumento
serviços pertencentes ao escopo desta contratação.

formal de solicitação

dos

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)
1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do Fornecedor,
por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º, ou 40, XIV, “a”, da Lei n.
8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais
de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos:
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a. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS;
do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade
com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida
pela Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b. Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.
Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):
1. Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que o objeto
se refere ao fornecimento de serviços de conexão de dados.
Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):
1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos
artigos 86 e XX da Lei 8.666/1993, a Contratada ficará sujeita, assegurada prévia e
ampla defesa, às seguintes penalidades:
a. Advertência:
i.
A
Contratada
será
notificada
formalmente
em caso
de
descumprimento de obrigação contratual e terá que apresentar as
devidas justificativas em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o
recebimento da
notificação; e
ii.
Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;
b. Multa de:
i.

ii.

0,5% por dia, sobre o valor constante da Fatura, no caso de atraso
injustificado na entrega dos serviços, limitada a incidência a 20
(vinte) dias corridos;
1. No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços
por prazo superior
a
20
(vinte) dias corridos,
com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Fatura; e
2. No caso de atraso injustificado na entrega dos serviços
por prazo superior
a
20
(vinte) dias corridos,
com
a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade
20% sobre o valor da Fatura, no caso de inexecução total da
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do Contrato;
0,5%
por
dia, sobre o
valor
do serviço,
no caso de atraso injustificado na solução do chamado, limitada a inci
dência 30 (trinta) dias corridos;
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2.
3.
4.
5.

1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado por pra
zo superior
a
30 (trinta) dias corridos, aplicase adicionalmente, a multa de 1% sobre o valor da Fatura; e
2. A multa por atraso relacionada ao
item
anterior será auferida por
Fatura e aplicada somente uma única vez a
cada
mês,
independente da quantidade de chamados sem solução.
iii.
10% sobre o valor constante da Fatura, no caso de inexecução parcial
da obrigação assumida;
iv.
20% sobre o valor da Fatura, no caso de inexecução total da
obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do Contrato;
v.
10% sobre o valor global estimado do Contrato, na hipótese de recusa
em assinar a Ata ou o instrumento do contrato, ou retirar o Contrato.
c. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades
legais; e
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução do chamado poderá resultar no cancelamento do Contrato.
As sanções previstas nos itens "1.a", “1.c” e “1.d” do item 1 poderão ser aplicadas,
cumulativamente ou não, à pena de multa.
O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado
de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente;
Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)


Rede do tipo estrela com ponto central no prédio do TRE/AL;
Rede privada;
Velocidade mínima para cartórios 1 Mbps, sendo, regra geral, de no mínimo 2
Mbps.
Maior nível de detalhamento será objeto do Projeto Básico da Contratação.

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art. 18, § 3º, III, V)
Não aplicável
Maceió, 06 de maio de 2019.
DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO
Coordenador
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ANEXO I-B
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LISTA DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO

SITE

LOGRADOURO

Nº

BAIRRO

Almoxarifado

Avenida Menino Marcelo

5113

Antares

Prédio Sede

Avenida Aristeu De Andrade

377

Farol

Fórum Eleitoral de Maceió
44ª Zona Eleitoral

Avenida Fernandes Lima
Avenida Progresso

3487
360

Farol
Progresso

49ª Zona Eleitoral

Rua Manoel Machado

2

Centro

25ª Zona Eleitoral

Praça Batista Acioly

40

Centro

21ª Zona Eleitoral

Rua Marechal Deodoro Da Fonseca

S/N

Centro

53ª Zona Eleitoral

Praça Laurentino Gomes de Barros

62-A

Centro
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28ª Zona Eleitoral
12ª Zona Eleitoral

Rua Treze De Junho
Rua Francisco Pimentel

216
38

Centro
Centro

18ª Zona Eleitoral

Rua Cel Francisco Cavalcante

51

Centro

29ª Zona Eleitoral

Rua 22 De Dezembro

181

Centro

40ª Zona Eleitoral

Rua Olavo Bilac

318

Centro

26ª Zona Eleitoral

Rua Tenente Jose Tomé

208

Centro

19ª Zona Eleitoral
48ª Zona Eleitoral

Av. Presidente Dutra
Rua Ladislau Coimbra

385
177

Monumento
Centro

Fórum Eleitoral de Arapiraca

Rua Gervasio De Oliveira Lima

157 61

Novo Horizonte

45ª Zona Eleitoral

Rua Juracy Tenório Cavalcante

53

Centro

20ª Zona Eleitoral

Ismar De Goes Monteiro

S/N

Centro

5ª Zona Eleitoral

Rua Frederico Maia

S/N

Centro

10ª Zona Eleitoral

Praça da Independência

S/N

Centro

9ª Zona Eleitoral
13ª Zona Eleitoral

Rua João Lopes Ferreira
Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves

S/N
74

Centro
Santa Luzia

6ª Zona Eleitoral

Av. Pedro Pereira Acioli

S/N

José Paulino

42ª Zona Eleitoral

Praça Da Independência

33

Centro

7ª Zona Eleitoral

Rua C

167

Comendador Tér

46ª Zona Eleitoral

Rua Clarindo Amorim

S/N

Centro

39ª Zona Eleitoral
30ª Zona Eleitoral

Rua Cônego Nicodemos
Av. Dezesseis De Maio

11
S/N

Centro
Centro

32ª Zona Eleitoral

Rua Campo Grande

60

Xingó

15ª Zona Eleitoral

Av. Presidente Fernando Collor De Melo

48

Tabuleiro Do Pint

27ª Zona Eleitoral

Praça Coronel José Malta de Sá

14

Centro

34ª Zona Eleitoral

Rua Pedro Cavalcante

458

Centro

17ª Zona Eleitoral
24ª Zona Eleitoral

Praca Hernesto Gomes Maranhao
Fazenda Renascer

31
S/N

Centro
Centro

16ª Zona Eleitoral

Praca Osman Costa Pino

S/N

Centro

14ª Zona Eleitoral

Rua Do Varadouro

531

Centro

31ª Zona Eleitoral

Rua Profa. Maria José De R. Barros

S/N

Centro

37ª Zona Eleitoral

Av. Governador Moacir Andrade

621

Centro

8ª Zona Eleitoral

Praça Floriano Peixoto

337

Centro

11ª Zona Eleitoral
43ª Zona Eleitoral

Avenida Ferreira De Novaes
Rua Antonio Bomfim

949
S/N

Centro
Centro

47ª Zona Eleitoral

Av João Fernandes Vieira

495

Centro

50ª Zona Eleitoral

Rua Manoel Martins Lemos

120

Centro

51ª Zona Eleitoral

Av. Manoel Marciano

418

Centro

Obs.: 01. a ativação dos enlaces dos Fóruns Eleitorais de Maceió e de Arapiraca deverá ser
precedida de determinação expressa por parte da Gestão do Contrato,
Para só então se fazerem valer os efeitos financeiros dos mesmos.
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Obs.: 02. Necessária a confirmação de endereços antes da ativação.
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MUNCÍPIO

CEP

Tipo/
Velocidade

Maceió

57083410

con_ded_AL_perfil_2

Maceió

57051090

con_TRE_AL_PERFIL 4

Maceió
Girau do Ponciano

57057000
57360000

con_ded_AL_perfil_6
con_ded_AL_perfil_2

São Sebastião

57275000

con_ded_AL_perfil_2

Maragogi

57955000

União dos Palmares

57800000

Joaquim Gomes

57980000

Quebrangulo
Passo de Camaragibe

57750970
57930000

São Miguel dos Campos

57240000

con_ded_AL_perfil_2

Batalha

57420000

con_ded_AL_perfil_2

Delmiro Gouveia

57480000

Marechal Deodoro

57160000

Santana do Ipanema
Boca da Mata

57500000
57680000

Arapiraca

57312620

Igaci

57620000

Traipú

57370000

Viçosa

57700000

Palmeira dos Índios

57600010

Murici
Penedo

57820000
57200000

Atalaia

57690000

Olho D'água das Flores

57442000

Coruripe

57230000

Cacimbinhas

57570000

Água Branca
Igreja nova

57490000
57280000

Piranhas

57460000

con_ded_AL_perfil_2

Rio Largo

57100000

con_ded_AL_perfil_2

Mata Grande

57540000

Teotônio Vilela

57265000

con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_1

São Luís do Quitunde
Colônia Leopoldina

57920000
57975000

São José da Laje

57860000

con_ded_AL_perfil_2

Porto Calvo

57900000

con_ded_AL_perfil_2

Major Isidoro

57580000

Porto Real do Colégio

57290000

con_ded_AL_perfil_1

Pilar

57150000

con_ded_AL_perfil_2

con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_1
con_ded_AL_perfil_1

con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_4
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_1

con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2

con_ded_AL_perfil_2

93
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Pão de Açúcar
Maribondo

57400000
57670000

Campo Alegre

57250000

Maravilha

57520000

São José da Tapera

57445000

con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_1

94
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ANEXO I-C
PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS

Serviço

Valores

Qtde
Unitário

Mensal

Anual

Total (30 MESES)

con-TRE-AL-PERFIL 1 0

R$12.074,73 R$0,00

R$0,00

R$0,00

con-TRE-AL-PERFIL 2 0

R$21.119,20 R$0,00

R$0,00

R$0,00

con-TRE-AL-PERFIL 3 0

R$27.254,75 R$0,00

R$0,00

R$0,00

con-TRE-AL-PERFIL 4 1

R$7.951,63

R$95.419,56

R$238.548,90

con-TRE-AL-PERFIL 5 0

R$16.274,29 R$0,00

R$0,00

R$0,00

con-TRE-AL-PERFIL 6 0

R$20.123,59 R$0,00

R$0,00

R$0,00

con-ded-AL-perfil-1

6

R$762,50

R$4.575,00

R$54.900,00

R$137.250,00

con-ded-AL-perfil-2

35

R$1.289,01

R$45.115,35 R$541.384,20 R$1.353.460,50

con-ded-AL-perfil-3

0

R$2.817,43

R$0,00

R$0,00

con-ded-AL-perfil-4

1

R$9.044,47

R$9.044,47

R$108.533,64 R$271.334,10

con-ded-AL-perfil-5

0

R$11.854,41 R$0,00

con-ded-AL-perfil-6

1

R$12.074,73 R$12.074,73 R$144.896,76 R$362.241,90

TOTAL

Serviço

R$7.951,63

R$0,00

R$78.761,18 945.134,16

R$0,00
R$0,00
R$2.362.835,40

Valores

Qtde
Unitário

Mensal

inst-con-TRE

1

R$1.500,00

R$1.500,00

Valt-PERFIL-con-TRE

1

R$1.500,00

R$1.500,00

inst-con-ded

43

R$1.500,00

R$64.500,00

Valt-PERFIL-con-ded

10

R$1.500,00

R$15.000,00

TOTAL

R$82.500,00

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO: R$ 2.445.335,40

95
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ANEXO I-D
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Item

Serviço

Qtde

Valores Repactuados
Unitário

1

con_TRE_AL_PERFIL 1

0

2

con_TRE_AL_PERFIL 2

0

3

con_TRE_AL_PERFIL 3

0

4

con_TRE_AL_PERFIL 4

1

5

con_TRE_AL_PERFIL 5

0

6

con_TRE_AL_PERFIL 6

0

7

con_ded_AL_perfil_1

6

8

con_ded_AL_perfil_2

35

9

con_ded_AL_perfil_3

0

10

con_ded_AL_perfil_4

1

11

con_ded_AL_perfil_5

0

12

con_ded_AL_perfil_6

1

Mensal

Anual

TOTAL
Serviço
Valor Unitário Valor Total
13

ins_con_TRE

1

14

Valt_PERFIL_con_TRE

1

15

inst_con_ded

43

16

Valt_PERFIL_con_ded

10
TOTAL

VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO
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ANEXO II
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax
E-mail
Site internet
Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail
Cart. de Identidade
Orgão Expedidor
CPF
Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta
Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES? ( ) Sim

( ) Não
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ANEXO III
CONTRATO Nº XX/2019
PA SEI nº 0011213-69.2018.6.02.8000
MINUTA
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS E A EMPRESA__________.
A União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral – (AL), Órgão do Poder
Judiciário, situado na Avenida Aristeu de Andrade, no 377 - Farol, CEP 57051-090,
Maceió/AL, inscrito no CNPJ sob 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 e, de outro lado, a empresa __________, com sede __________, na
Cidade de __________, __________, CNPJ/MF nº __________, daqui por diante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo seu __________, __________, portador da
Carteira de Identidade nº __________, CPF/MF nº __________, têm justo e acordado
celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO,
sob a regência das Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, e de acordo com o Procedimento
Administrativo nº 0011213-69.2018.6.02.8000, mediante as seguintes cláusulas e
condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de telecomunicações
para prover a comunicação de dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em
todo o estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de enlaces de comunicação,
fornecimento dos insumos necessários para o funcionamento correto destes enlaces, e
serviço de implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces, de acordo
com as especificações e prazos constantes no Edital de Licitação TRE/AL nº 49/2019 e
na proposta da CONTRATADA, que passam a fazer parte deste instrumento,
independentemente de transcrição, no que não conflitar com as disposições do
presente contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O quantitativo do presente contrato está especificado na tabela
abaixo:
Serviço

Quantidade

inst_con_TRE
Valt_PERFIL_con_TRE
inst_con_ded
Valt_PERFIL_con_ded

1
1
43
10
VTtot_inst_AL =
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QUANTIDADE
estimada
(12 meses)
0
0
0
1
0
0
6
35
0
1
0
1

con_TRE_AL_PERFIL 1
con_TRE_AL_PERFIL 2
con_TRE_AL_PERFIL 3
con_TRE_AL_PERFIL 4
con_TRE_AL_PERFIL 5
con_TRE_AL_PERFIL 6
con_ded_AL_perfil_1
con_ded_AL_perfil_2
con_ded_AL_perfil_3
con_ded_AL_perfil_4
con_ded_AL_perfil_5
con_ded_AL_perfil_6
VTtot_men_con_AL =
VT_AL
(VTtot_inst_AL+ VTtot_men_con_AL) =

PARÁGRAFO SEGUNDO O(s) ITEM(NS) que compõe(m) este contrato compreende(m)
serviços nas seguintes áreas geográficas:
ITEM 1: comunicação de dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o
estado de Alagoas.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Considera-se o “Backbone Secundário” de comunicação de
dados o conjunto de enlaces de comunicação de dados que compreende a conexão
entre os Cartórios Eleitorais, escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas e a rede
da Justiça Eleitoral em Alagoas.
PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA deverá prover os serviços de telecomunicações
de dados entre os Cartórios Eleitorais, escritórios remotos da Justiça Eleitoral e o Prédio
Sede do TRE/AL, conforme explicitado no item 4 do Termo de Referência – Anexo I-A do
Edital de Licitação TRE/AL nº 49/2019:
CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO
A execução do objeto do presente contrato, sob o regime de empreitada por
preço unitário, será realizada com a prestação dos serviços descritos na Cláusula
Primeira deste contrato, de acordo com as condições e especificações estabelecidas no
Edital de Licitação TRE/AL nº 49/2019, nos seus anexos e na proposta vencedora.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
São obrigações do Contratante:
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a)Efetuar o pagamento no prazo previsto neste contrato;
b)Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e
do(s) contrato(s) dela decorrentes,
por meio de servidor(es) designado(s),
de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta;
c)Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o
presente termo, toda a documentação referente ao mesmo;
d)Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução das obrigações contratuais; e
e)Aplicar as sanções conforme previsto no contrato, assegurando à Contratada o
contraditório e ampla defesa.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da Contratada:
a)Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especificações do
ANEXO I-A do Edital de Licitação e com os termos da proposta de preços;
b) cumprir obrigatoriamente os principais eventos e prazos descritos na tabela abaixo:
DATA

EVENTO

Dia D

Assinatura do Contrato entre o TRE/AL e a licitante
vencedora (adjudicatária)

D + 8 dias
D + 15 dias

D + 18 dias

D + 20 dias

D + 30 dias

D + 35 dias

RESPONSÁVEL

Entrega do Plano de Gerenciamento do Contrato
Entrega do Plano Detalhado de Implantação do
Backbone Secundário
Aprovação do Plano de Gerenciamento do Contrato
Aprovação do Plano Detalhado de Implantação do
Backbone Secundário
Entrega dos Planos de Teste de Aceitação
Plano de Testes de Aceitação - Enlaces do Backbone
Secundário
Plano de Testes de Aceitação do SGRS
Plano de Testes de Aceitação Global do Backbone
Secundário
Modelos de Relatório de Teste
Aprovação dos Planos de Testes de Aceitação
Conclusão de instalação do 1º Grupo, formado por:
Conexões TREs (todas);
3% das conexões dedicadas no estado, sendo que
estas conexões devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o TRE contratante;
SGRS – Sistema de Gerência de Rede e Serviços.
Conclusão da Aceitação do 1º Grupo

Licitante
contratada /
TRE/AL
Licitante
contratada
TRE/AL

Licitante
contratada

TRE/AL

Licitante
contratada
Licitante
contratada /
TRE/AL
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DATA

EVENTO

RESPONSÁVEL

D + 45 dias

Conclusão da instalação do 2º Grupo, formado por:
22% das conexões dedicadas no estado, sendo que
estas conexões devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o TRE contratante

Licitante
contratada

D + 50 dias

Conclusão da Aceitação do 2º Grupo

Licitante
contratada /
TRE/AL

D + 60 dias

Conclusão da instalação do 3º Grupo, formado por:
25% das conexões dedicadas no estado, sendo que
estas conexões devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o TRE contratante

Licitante
contratada

D + 65 dias

Conclusão da Aceitação do 3º Grupo

Licitante
contratada /
TRE/AL

D + 90 dias

Conclusão da instalação do 4º Grupo, formado por:
25% das conexões dedicadas no estado, sendo que
estas conexões devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o TRE contratante

Licitante
contratada

D + 95 dias

Conclusão da Aceitação do 4º Grupo

Licitante
contratada /
TRE/AL

D + 110
dias

Conclusão da instalação do 5º Grupo, formado por:
25% das conexões dedicadas no estado, sendo que
estas conexões devem ser escolhidas em comum
acordo entre licitante contratada e o TRE contratante

Licitante
contratada

D + 115
dias

Conclusão da Aceitação do 5º Grupo

D + 130
dias

Conclusão da Aceitação Global (início do PFE no
estado)

D + 135
dias

Entrega do Plano de Operação, Gerenciamento e
Suporte

D + 150
dias

Conclusão da Aceitação Final (fim do PFE no estado)

Licitante
contratada /
TRE/AL
Licitante
contratada /
TRE/AL
Licitante
contratada
TRE/AL

c) Entregar a documentação abaixo referente aos produtos fornecidos, de acordo com o
cronograma da tabela apresentada no item anterior.
c.1) Plano de Gerenciamento do Contrato: documento contendo as informações
relevantes para o acompanhamento do processo de instalação, integração e testes dos
produtos contratados, acompanhamento da execução dos serviços contratados, equipe
técnica alocada no processo, cronograma detalhado das atividades, descrição dos
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relatórios/documentos a serem entregues pela contratada e outras informações de
interesse para o gerenciamento e acompanhamento do contrato.
c.2) A CONTRATADA submeterá ao CONTRATANTE, para revisão e aprovação, o Plano de
Gerenciamento do Contrato contendo também a descrição de todas as atividades
gerenciais relativas ao trabalho contratado, para fins de acompanhamento e controle
pelo CONTRATANTE.
d) apresentar o Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário:
d.1) Documento descrevendo o Backbone Secundário a ser implementado, sua
arquitetura detalhada, descrição detalhada de enlaces e equipamentos fornecidos (e
demais características relevantes), em conformidade com a proposta apresentada.
d.2) O Plano Detalhado de Implantação do Backbone Secundário deve ainda
apresentar os cronogramas de execução das atividades de implantação.
d.2.1) Caso haja necessidade de substituição de qualquer equipamento ou software
ofertado por ocasião da apresentação do Plano Detalhado de Implantação do Backbone
Secundário, estas modificações devem ser previamente submetidas ao CONTRATANTE,
que poderá ou não concordar.
e)

Apresentar os seguintes Planos de Testes de Aceitação:

e.1) Plano de Testes de Aceitação – Enlaces Backbone Secundário: este plano deverá
conter testes para verificação do atendimento de todos os requisitos descritos no Anexo
I-A do Edital de Licitação TRE/AL nº 49/2019, referentes aos enlaces de comunicação do
Backbone Secundário (TRE/AL e Cartórios Eleitorais). O plano deve englobar testes de
enlaces e equipamentos do Backbone Secundário.
e.2) Plano de Testes de Aceitação do SGRS: este plano deverá conter testes para
verificação do atendimento de todos os requisitos para o SGRS especificados no ANEXO
I-A do Edital de Licitação TRE/AL nº 49/2019.
e.3) Plano de Testes de Aceitação Global do Backbone Secundário: este plano deverá
conter testes para verificação do atendimento de todos os requisitos do Backbone
Secundário especificados no ANEXO I-A do Edital de Licitação TRE/AL nº 49/2019, de
forma a garantir o funcionamento completo e integrado de todos os enlaces e
equipamentos fornecidos, operando de forma individual e simultânea.
e.3.1) Os planos de testes de aceitação deverão seguir as seguintes recomendações:
e.3.1.1)
Deve haver pelo menos um teste para verificação do atendimento de cada
requisito de funcionalidade dos serviços especificados no ANEXO I-A do Edital de
Licitação TRE/AL nº 49/2019;
e.3.1.2)
Para cada teste devem ser descritos os procedimentos, ambientes e
equipamentos a serem utilizados e os resultados esperados.
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f)
Apresentar o Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte do Backbone
Secundário: contendo os procedimentos acordados entre CONTRATANTE e
CONTRATADA definindo:
f.1)
Procedimento de operação e gerenciamento do Backbone Secundário a ser
adotado pelo CONTRATANTE;
f.2)
Procedimentos para suporte em primeiro nível por parte das equipes técnicas da
Justiça Eleitoral (TRE/AL e Cartórios Eleitorais) em caso de necessidade de
reconfiguração ou parada para testes e manutenção preventiva solicitados pela
CONTRATADA;
f.3)
Procedimento de operação, gerenciamento e suporte do Backbone Secundário a
ser adotado pela CONTRATADA;
f.4)
Recomendações e instruções sobre acesso ao Serviço de Gerência de Redes e
Serviços fornecido.
g) A CONTRATADA deverá entregar ao CONTRATANTE 01 (uma) cópia completa de cada
um dos documentos;
h) Constituir uma Equipe Técnica
acompanhamento dos trabalhos;

(com

um

Responsável

Técnico)

para

o

i) Não parar ou suspender o trabalho, no todo ou em parte, enquanto houver alguma
pendência técnica, salvo com ordem expressa em contrário emitida pelo
CONTRATANTE. As pendências deverão ser resolvidas com base no contrato, que por
sua vez se baseia nas especificações do Edital de Licitação TRE/AL nº 49/2019 e seus
anexos;
j) Observar, quanto às reuniões de acompanhamento previstas no ANEXO I-A do Edital
de Licitação TRE/AL nº 49/2019, o seguinte:
j.1)
Serão programadas reuniões (em princípio mensais) de acompanhamento entre
a CONTRATADA e a equipe técnica do CONTRATANTE, em locais a serem programados
entre as partes;
j.2)
Antes de cada reunião de acompanhamento, a CONTRATADA entregará ao
CONTRATANTE as informações sobre o progresso das instalações daquele período, com:
identificação do período, metas previstas, metas cumpridas, estado atual, pendências,
alterações e justificativas.
j.3)
Adicionalmente, a equipe técnica do CONTRATANTE poderá solicitar reuniões e
informações adicionais a CONTRATADA a respeito de qualquer parte do trabalho que
julgue necessário. As informações adicionais deverão ser prontamente preparadas pela
CONTRATADA e enviadas à equipe técnica do CONTRATANTE através de fac-símile, email ou outro meio mais propício.
k) Assegurar, quando necessário, à equipe técnica do CONTRATANTE, o livre acesso às
suas instalações, bem como nas de suas subcontratadas (caso existam), para o
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acompanhamento de todos os trabalhos e atividades relativas ao fornecimento dos
produtos contratados;
l) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, salvo
mediante prévia e expressa autorização do TRE/AL;
m) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados sobre os
serviços contratados;
n) Manter durante toda a execução do contrato as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
o) Responsabilizar-se pelas obrigações decorrentes das normas que estabeleçam
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução dos
contratos, não transferindo, em hipótese alguma, a responsabilidade pelos respectivos
pagamentos à Administração do CONTRATANTE, inclusive se houver obrigatoriedade
de retenção;
p) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
empreendido pelo TRE/AL;
q) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados válidos todos os expedientes/notificações
enviadas ao endereço eletrônico indicado.
CLÁUSULA QUINTA - DA ACEITAÇÃO
A aceitação dos serviços contratados será realizada em etapas. A CONTRATADA
deverá preparar e fornecer previamente os Planos de Testes de Aceitação, que serão
submetidos ao CONTRATANTE para fins de análise e aprovação.
PARPAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá também fornecer todos os meios e
recursos necessários para a realização dos processos de aceitação dos serviços
contratados.
PARÁGRAFO SEGUNDO -

As etapas de aceitação serão:

3.1.

Aceitação dos Enlaces;

3.2.

Aceitação Global;

3.3.

Aceitação Final.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As aceitações serão formalizadas através de Relatórios de
Testes de Aceitação (emitidos com base nos Planos de Testes de Aceitação)
devidamente assinados pelos executores dos testes. A CONTRATADA elaborará um
modelo de Relatório de Testes que deverá ser aprovado pelo CONTRATANTE antes de
seu uso.
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PARÁGRAFO QUARTO - Aceitação dos Enlaces do Backbone Secundário (Concentrador,
conexões dedicadas): Estas aceitações seguirão os Planos de Testes de Aceitação dos
Enlaces do Backbone Secundário, e serão realizadas de acordo com o cronograma
elaborado pela CONTRATADA. A execução dos testes será de responsabilidade da
CONTRATADA com acompanhamento pelos técnicos do CONTRATANTE. A CONTRATADA
deverá fornecer equipamentos, documentação e outras facilidades adicionais
necessárias para a realização dos testes.
PARÁGRAFO QUINTO -

Aceitação Global:

a)
A Aceitação Global seguirá o Plano de Testes de Aceitação Global. A
execução dos testes será de responsabilidade da CONTRATADA com
acompanhamento pelos técnicos do CONTRATANTE.
b)
Esta aceitação ocorrerá somente após a Aceitação dos Enlaces do
Backbone Secundário;
c)
A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos, documentação e outras
facilidades adicionais necessárias para a realização dos testes.
PARÁGRAFO SEXTO -

Aceitação Final:

a)
Esta aceitação será considerada realizada após o Período de
Funcionamento Experimental – PFE, que é o período de 30 (trinta) dias em
funcionamento ininterrupto após a Aceitação Global, e após a eliminação de todas
as pendências.
b)
A condição para Aceitação Final é que todos os serviços fornecidos para o
Backbone Secundário funcionem de forma ininterrupta durante 30 (trinta) dias,
conforme determina o PFE.
c)
As condições para cumprimento do PFE estão descritas no item “Período
de Funcionamento experimental – PFE” do Anexo I-A do Edital de Licitação TRE/AL
nº 49/2019.
CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR E DO REAJUSTE CONTRATUAL
O preço a ser pago à CONTRATADA, pela execução do objeto deste contrato, é o
constante de sua proposta, atualizada com o último preço ofertado no pregão, sendo de
R$ XX (XXXX) o valor deste contrato.
Serviço
inst_con_TRE
Valt_PERFIL_con_TRE
inst_con_ded
Valt_PERFIL_con_TRE

Quantidade
1
1
43
10

Valor
Unitário
(R$)

-

Valor Total
(R$)

-
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VTtot_inst_AL =
QUANTIDADE
estimada
(12 meses)

Valor
Unitário
(R$)

Valor
Mensal
(R$)

Valor Total
(R$)

con_TRE_AL_PERFIL 1
0
con_TRE_AL_PERFIL 2
0
con_TRE_AL_PERFIL 3
0
con_TRE_AL_PERFIL 4
1
con_TRE_AL_PERFIL 5
0
con_TRE_AL_PERFIL 6
0
con_ded_AL_perfil_1
6
con_ded_AL_perfil_2
35
con_ded_AL_perfil_3
0
con_ded_AL_perfil_4
1
con_ded_AL_perfil_5
0
con_ded_AL_perfil_6
1
VTtot_men_con_AL =
VT_AL (VTtot_inst_AL+ VTtot_men_con_AL) =
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços contratados serão reajustados na forma e data-base
estabelecidos pela ANATEL, para tanto cabendo provocação por parte da contratada,
negociação entre as parte e com incidência máxima do índice IST (Índice de Serviços
de Telecomunicações) ou outro índice que o substitua, observando-se sempre intervalo
não inferior a 12 (doze) meses entre as datas-bases dos reajustes concedidos da
cobrança de tarifas ou de preços, de acordo com a seguinte fórmula:
PR = __IMR__ x PA, onde:
IMM
PR = Preço reajustado
IMR = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste
IMM =
Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da
proposta
PA = Preço anteriormente praticado
PARÁGRAFO SEGUNDO - A administração antes de conceder o reajuste poderá exigir
que a CONTRATADA apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de seus
custos ocorrida no período do reajuste proposto.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do
Fornecedor, por ordem bancária, no prazo de 10 (dez) dias, quando mantidas as
mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos:
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a) Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão
(nota fiscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito –
CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS –
CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria
da Receita Federal; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida
pela Justiça do Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e
Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento poderá ser efetuado através do sistema de código
de barras, se houver solicitação da contratada.
PARÁGRAFO SEGUNDO Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a
reajustamento de preços ou a atualização monetária.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento dos serviços na fase de implantação do
Backbone Secundário será feito em parcelas, conforme o cronograma da Tabela 1
abaixo, liberadas de acordo com a execução e entrega. Deve ser observado que o
Contratante requer um prazo máximo de 10 (dez) dias para atestar e operacionalizar o
pagamento após cada comprovação de execução e entrega de serviços.
PARÁGRAFO QUARTO O pagamento dos serviços a serem prestados durante o
prazo contratual será feito em parcelas mensais, conforme mostrado na tabela 2
abaixo. Deve ser observado que o contratante requer um prazo máximo de 10 (dez)
dias para atestar e operacionalizar o pagamento após cada comprovação de execução e
entrega de serviços.
PARÁGRAFO QUINTO - O serviço de mudança de local de instalação de enlaces
(obrigação acessória) somente será efetuado se e quando necessário e efetivamente
prestado, mediante solicitação do TRE/AL.
TABELA 1 (mostra as parcelas de pagamentos conforme o evento condicionante):
Parcela

Valor

Evento Condicionante

a)

70% (∑ Vinst_con_TRE) +
70% (∑ Vinst_con_ded do 1º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 1º Grupo

b)

70% (∑ Vinst_con_ded do 2º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 2º Grupo

c)

70% (∑ Vinst_con_ded do 3º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 3º Grupo

d)

70% (∑ Vinst_con_ded do 4º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 4º Grupo

107

Edital do PE nº 49/2019 (0591029)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1411

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
e)

70% (∑ Vinst_con_ded do 5º Grupo)

Aceitação dos Enlaces do 5º Grupo

f)

10% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Global

g)

20% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Final

PARÁGRAFO SEXTO O pagamento dos serviços a serem prestados durante o
prazo contratual será feito em parcelas mensais, conforme mostrado na Tabela 2
abaixo:
TABELA 2

(mostra as condições para os pagamentos mensais de serviços):

Valor
Vmen_con_TRE_AL

Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL

Início / Período / Evento Condicionante
início : imediato a partir da Aceitação do 1º Grupo
período : até o final do contrato
evento condicionante: apresentação da “fatura”
relativa aos serviços executados até o 5º dia útil do
mês subsequente
início : imediato para todas as conexões dedicadas
instaladas em um determinado Grupo, a partir da
Aceitação deste Grupo
período : até o final do contrato
evento condicionante: apresentação da “fatura”
relativa aos serviços executados até o 5º dia útil do
mês subsequente

PARÁGRAFO SÉTIMO Desconto a ser aplicado pelo não cumprimento do SLA
(Service Level Agreement) contratado para conexões TRE e conexões dedicadas:
O SLA não estará cumprido caso o somatório de tempos de parada do respectivo
enlace do Backbone Secundário exceda o tempo permitido de parada Tpermparada,
que é obtido por:
Concentrador:
Tpermparada_con_TRE = Ttotal_disp_con_TRE x (1 – 0,9944)
onde:
Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma Concentrador no
respectivo mês
0,9944 equivale ao SLA de 99,44%
Conexões Dedicadas:
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Tpermparada_con_ded = Ttotal_disp_con_ded x (1 – 0,991)
onde:
Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão
dedicada no respectivo mês
0,991 equivale ao SLA de 99,1%
PARÁGRAFO SÉTIMO - Em caso de não cumprimento do SLA (acordo de nível de serviço)
contratado, a CONTRATADA se obrigará a conceder um desconto na parcela
subsequente (do mês seguinte) de pagamento mensal, observando a seguinte regra:
Concentrador:
Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_TRE_AL / Ttotal_disp_con_TRE) x
(2 x ( PNF – Tpermparada_con_TRE))
onde:
Vmen_con_TRE_AL = Valor mensal pago pela Concentrador
Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma Concentrador no
respectivo mês
 PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em minutos
Tpermparada_con_TRE = tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado
Conexões Dedicadas:
Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL / Ttotal_disp_con_ded) x
(2 x ( PNF – Tpermparada_con_ded))
onde:
Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL = Valor mensal pago pela respectiva conexão dedicada
Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão
dedicada no respectivo mês
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 PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em minutos
Tpermparada_con_ded = tempo de parada permitido de acordo com o SLA contratado
Ou seja, o desconto na parcela subsequente será proporcional a 2 (duas) vezes ao
somatório dos PNF, descontado o tempo de parada permitido de acordo com o SLA
contratado.
Obs. 1:
o PNF – Período de não funcionamento da conexão é o tempo decorrido
entre a “abertura de chamado técnico” e a solução do problema, atestada pela equipe
técnica da Justiça Eleitoral.
Obs. 2:
serão excluídas dos cálculos de PNF as paradas programadas pela equipe
técnica da Justiça Eleitoral em conjunto com a CONTRATADA.
PARÁGRAFO NONO deverá:

Para que seja efetuado o pagamento, a CONTRATADA

a) Apresentar nota fiscal dos serviços prestados;
b) Comprovar sua regularidade, assim como a da executora do objeto, perante a
Seguridade Social (Certidão Negativa de Débito – CND), o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS – CRF) e a Fazenda Federal
(Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais e Certidão de Quitação da
Dívida Ativa da União fornecida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional);
c) Comprovar quitação dos impostos, taxas e demais encargos que incidam sobre os
pagamentos resultantes da contratação.
PARÁGRAFO DEZ - O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na
proposta e nota de empenho.
PARÁGRAFO ONZE encarregada da execução do contrato, entre aqueles constantes dos
documentos de habilitação, terá de ser solicitada formal e justificadamente, com
antecedência mínima de 8 dias úteis, da data prevista para o pagamento da nota fiscal,
não se aceitando pedido de substituição de CNPJ após o dia 30 de novembro de cada
ano.
PARÁGRAFO DOZE - Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
PARÁGRAFO TREZE - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
PARÁGRAFO CATORZE O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
PARÁGRAFO QUINZE Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à
nota fiscal documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
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PARÁGRAFO DEZESSEIS - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso,
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para
tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

PARÁGRAFO DEZESSETE - Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12
(doze) meses da contratação. Somente após esse período, em caso de prorrogação da
vigência contratual, os serviços poderão ser reajustados mediante negociação entre as
partes, momento no qual será apreciada a possibilidade da aplicação do índice setorial
IST ou outro divulgado pela ANATEL, no período entre o mês básico de apresentação da
proposta e o mês anterior ao reajuste, compreendendo sempre o período de 12 meses,
de acordo com a seguinte fórmula:
PR=IMR X PA, onde:
IMM
Onde:
PR= Preço Reajustado
IMR= Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste
IMM = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da
proposta
PA= Preço anteriormente praticado
PARÁGRAFO DEZOITO A Administração antes de conceder o reajuste poderá exigir
que a licitante contratada apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de
seus custos ocorrida no período do reajuste proposto.
CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA
Para fiel cumprimento das obrigações assumidas, a CONTRATADA prestará garantia no
valor de R$ XX (XXXX), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor deste contrato,
modalidade __________ prevista no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA se obriga a apresentar nova garantia, conforme
o caso, no prazo máximo de 48 horas, antes do seu vencimento, ou da redução do seu
valor em razão de aplicação de quaisquer penalidades, ou da assinatura de termo
aditivo que implique na elevação do valor do contrato, mantendo-se o mesmo
percentual estabelecido no caput desta Cláusula.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia, ou a parte remanescente, será devolvida à
CONTRATADA após o cumprimento integral das obrigações decorrentes do contrato.
CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2019, alocados no Programa de Trabalho - PTRES nº 084621 (Julgamento de causas e
gestão administrativas) - Natureza da Despesa nº 339040 (Serviços de Tecnologia da
Informação e Comunicação).
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à
conta das dotações orçamentárias respectivas.
CLÁUSULA DEZ – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A contratada que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a
União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
PARÁGRAFO PRIMEIRO Pela inexecução total ou parcial a CONTRATADA ficará
sujeita às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas
pela autoridade competente do CONTRATANTE, conforme a gravidade do caso,
assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos,
porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
PARÁGRAFO SEGUNDO As sanções de advertência, bem como de impedimento para
licitar e contratar com a Administração Pública (Lei nº 10.520/2002), poderão ser
aplicadas à CONTRATADA juntamente com as multas convencionais e de mora,
descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
PARÁGRAFO TERCEIRO A CONTRATADA, durante a execução do contrato, ficará
sujeita a advertência e multa de mora, variável de acordo com a gravidade dos casos a
seguir: Para efeito de aplicação de advertência e multa, às infrações são atribuídos
graus, conforme as tabelas 1 e 2 a seguir:
Grau

Correspondência

1

Advertência

2

Multa de 0,2 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 2,5% do contrato por ocorrência.

3

Multa de 0,4 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
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do contrato, até o máximo de 7,5% do contrato por ocorrência.
4

Multa de 0,8 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 15% do contrato por ocorrência.

5

Multa de 1,6 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor global
do contrato, até o máximo de 30% do contrato por ocorrência.

Item

Descrição

Grau

1

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexo
não previstos nesta tabela de penalidades, por item e por
ocorrência

1

2

Atrasar na entrega de qualquer serviço não previsto nesta tabela
de penalidades

1

3

Deixar de cumprir determinação
fiscalizador, por ocorrência

do

2

4

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos
não previstos nesta tabela de penalidades, após reincidência
formalmente notificada pelo fiscalizador, por item e por ocorrência

2

5

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 1º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

2

6

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 2º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

2

7

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 3º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

2

8

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 4º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

2

9

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão da Aceitação Global,
considerando o prazo definido no cronograma de eventos deste
documento

2

formal

ou

instrução
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10

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão do PFE, consideradas
as exigências especificadas para cumprimento deste Período de
Funcionamento Experimental neste documento

2

11

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de
endereço ou velocidade de conexão dedicada, por item por
ocorrência

2

12

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de
endereço ou velocidade de um Concentrador, por item por
ocorrência

3

13

Problemas de não funcionamento de um Concentrador

3

14

Problemas de não funcionamento de uma conexão TRE

3

15

Problemas de não funcionamento de todas conexões TRE

3

16

Problemas de não funcionamento de uma conexão dedicada

3

17

Problemas de não funcionamento de cinco ou mais conexões

3

18

Não prestação do Serviço de Manutenção de acordo com as
características especificadas neste documento

3

19

Não atendimento ao SLA contratado durante 3 (três) meses
seguidos (em qualquer tempo) para qualquer dos enlaces
(conexões TREs e conexões dedicadas)

3

20

Não atendimento ao SLA contratado durante 2 períodos de 2 (dois)
meses seguidos em um ano (contagem de cada ano a partir da
Aceitação Global) para qualquer dos enlaces (conexões TREs e
conexões dedicadas)

3

21

Não atendimento ao SLA contratado durante 4 períodos de 1 (um)
mês em um ano (contagem de cada ano a partir da Aceitação
Global) para qualquer dos enlaces (conexões TREs e conexões
dedicadas)

3

22

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso
fortuito, os serviços contratuais, por dia de ocorrência

4

23

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico,
lesão corporal ou consequências letais

5
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PARÁGRAFO QUARTO - O atendimento para a resolução de problemas nos circuitos
obedecerá aos prazos abaixo:
a)

b)

c)

Severidade ALTA: Esse nível de severidade é aplicado quando há a
indisponibilidade no uso do serviço. Prazo para atendimento inicial: 06 (seis)
horas, contadas a partir do registro da ocorrência. Prazo de Solução
Definitiva de 24 (quatro) horas;
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 para atendimento inicial: 12 (doze) horas,
contadas a partir do registro da ocorrência. Prazo de Solução Definitiva de 48
(quarenta e oito) horas.
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.

PARÁGRAFO QUINTO - 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, dentro dos limites temporais estabelecidos
inicialmente.
PARÁGRAFO SEXTO - Será considerado para efeitos do nível 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;
PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADA estará sujeita, garantida prévia defesa e sem
prejuízo da possibilidade de rescisão do contrato, a penalidades e/ou multas.
PARÁGRAFO OITAVO - As multas poderão ser aplicadas cumulativamente, a critério do
TRE-AL e em função do não cumprimento do Acordo de Nível de Serviço, conforme a
severidade apresentada.
PARÁGRAFO NONO - A contagem do prazo de solução definitiva de cada chamado será a
partir da abertura do chamado na Central de Atendimento disponibilizada pela
CONTRATADA, até o momento da comunicação da solução definitiva do problema e
aceite pela equipe técnica do TRE-AL.
PARÁGRAFO DEZ - 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 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.
PARÁGRAFO ONZE - Em Véspera e dia da Eleição, considerados os turnos de eleições
oficiais individualmente e eleições suplementares, com a comunicação formal nesta
última hipótese, deverá haver técnico de emergência nas dependências do TRE, com
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capacitação referente aos equipamentos instalados no ponto concentrador e nos
cartórios/escritórios remotos e com os demais contatos necessários, sendo o prazo de
solução definitiva para severidade ALTA contada a partir do registro da ocorrência de 08
horas na véspera e de 120 minutos no dia da Eleição.
PARÁGRAFO DOZE - Não cumprimento do prazo de solução na véspera e dia da eleição
enseja em multa de 5% do valor global do contrato, acréscimo de 0,5% de multa a cada
60 minutos de atraso suplementar até o máximo de 15%, salvo força maior
devidamente comprovada.
PARÁGRAFO TREZE - Observações importantes:
a) A verificação do cumprimento dos prazos de fornecimento dos produtos e serviços
que compõem o Backbone Secundário, para efeito de aplicação das penalidades
previstas, será feita tomando-se por base o Cronograma de Eventos definido no Anexo
I-A;
b) A verificação do cumprimento do SLA definido no Anexo I-A será feita com base nos
chamados de manutenção registrados junto ao SGRS fornecido e com base nos
registros de ocorrências efetuados pelo Contratante. Deve ser considerado que:
b.1) O PNF – Período de Não Funcionamento do Enlace será computado em minutos
a partir da “abertura do chamado de manutenção” feito pelo “0800” da licitante
contratada;
b.2) O término do PNF será computado a partir do aceite da manutenção
(fechamento do chamado) obrigatoriamente feito por um técnico do local
responsável pela abertura do chamado, sendo necessária a identificação deste
técnico responsável pelo fechamento do chamado;
b.3) O somatório de PNF em minutos (“períodos de não funcionamento do enlace”)
será o tempo considerado como base para avaliar o cumprimento do SLA, e será
tomado como base para a aplicação de todas as penalidades previstas neste
documento devido ao não cumprimento deste requisito;
c) O não atendimento do SLA, e consequente redução do valor a ser faturado, não
inibe a aplicação das penalidades previstas em contrato;
d) O não cumprimento de qualquer exigência definida no Anexo I-A que implique
em aplicação de penalidades conforme o previsto no edital, no capítulo referente a
“SANÇÕES ADMINISTRATIVAS”, será notificado à licitante contratada por meio de
mensagem emitida pelo Gestor do Contrato designado pelo Contratante, com
cópia para a Secretaria de Tecnologia da Informação/(órgão) Contratante,
Secretaria de Administração/(órgão) Contratante e Diretoria da Contratada.
PARÁGRAFO QUATORZE- O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo
CONTRATANTE ou cobrado judicialmente.
PARÁGRAFO QUINZE- Na aplicação das penalidades previstas neste parágrafo a
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autoridade competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade, e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência
de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.
PARÁGRAFO DEZESSEIS - A CONTRATADA, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a execução dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à
sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de
fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condições deste contrato, ou que impeça a sua execução,
por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.
PARÁGRAFO DEZESSETE - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma
do art. 109, da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO DEZOITO Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida,
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. XX da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
PARÁGRAFO DEZENOVE - O CONTRATANTE promoverá o registro no SICAF de toda e
qualquer penalidade imposta à CONTRATADA.
PARÁGRAFO VINTE- No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
PARÁGRAFO VINTE E UM - A data a ser utilizada como referência para a atualização do
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário Eletrônico.
PARÁGRAFO VINTE E DOIS - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos
entre as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
PARÁGRAFO VINTE E TRÊS - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.
CLÁUSULA ONZE - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Dos atos administrativos concernentes ao presente contrato cabe recurso nos
termos do art. 109 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DOZE - DA RESCISÃO
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O CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato, sem prejuízo das
penalidades contratuais ou legais, no caso de sua inexecução total ou parcial ou nos
demais previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/93, e ainda nos seguintes:
a) não-correção dos defeitos ou deficiências devidamente notificados nos serviços;
b) descumprimento das condições de habilitação e qualificação legalmente
exigidas, bem como das condições constantes deste instrumento e da proposta.
CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES
O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses
previstas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA QUATORZE - DA VIGÊNCIA E DA DURAÇÃO
O presente contrato terá vigência a partir da data de sua publicação no Diário
Oficial da União e duração de 30 (trinta) meses, admitida sua prorrogação nos termos
da lei.
CLÁUSULA QUINZE - DO FORO
O foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de Alagoas é o
competente para solucionar qualquer questão relativa ao presente contrato.
CLÁUSULA DEZESSEIS - DA PUBLICIDADE
O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União,
conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, correndo as
despesas por conta do CONTRATANTE.
E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam o presente
instrumento em três vias de igual teor e forma para todos os fins de direito.
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Pelo TRE/AL:
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente do TRE/AL
Pela Empresa:
Representante legal da empresa
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EDITAL Nº 54 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2019

PROCESSO Nº: 0011213-69.2018.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
Data: 26 de setembro de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA
Horário de Abertura: 14 horas
Local: www.comprasnet.gov.br

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
– TRE/AL, por
intermédio da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem
interessar
possa,
que
realizará
licitação
na
modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme descrito neste
Edital e seus Anexos, objetivando a contratação de serviços de
telecomunicações, para prover a comunicação de dados entre a sede o
TRE/AL, os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça
Eleitoral, localizados em todo o estado de Alagoas, incluindo:
fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos
necessários para o funcionamento correto destes enlaces, e serviço de
implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces, tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação
deste Tribunal.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17/07/2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005 e, subsidiariamente, pela Lei
nº 8.666, de 21/06/1993 e com suas posteriores alterações e demais normas
pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006, o Decreto nº 8.538, de 06/10/15, o
Decreto nº 7.174/2010, a Portaria nº 212, de 18/06/2001, da Presidência deste
Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual
se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Uniﬁcado de Fornecedores - nas
licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no
que couber, pela Lei nº 8.078, de 11/09/1990 e demais exigências deste Edital
e seus anexos.
1- DO OBJETO
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1.

O presente Pregão tem por objeto a contratação de serviços de
telecomunicações para prover a comunicação de dados entre a sede o
TRE/AL, os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral,
localizados em todo o estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de
enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos necessários para o
funcionamento correto destes enlaces, e serviço de implantação,
operação,
manutenção
e
gerência
destes
enlaces,
conforme
especificações deste edital e seus anexos.

1.1.1. Considera-se o “Backbone Secundário” de comunicação de dados o
conjunto de enlaces de comunicação de dados que compreende a conexão
entre os Cartórios Eleitorais, escritórios remotos da Justiça Eleitoral em
Alagoas e a rede da Justiça Eleitoral em Alagoas.
1.1.2. A licitante contratada deverá prover os serviços de telecomunicações de
dados entre os Cartórios Eleitorais em Alagoas, escritórios remotos da Justiça
Eleitoral em Alagoas e o Prédio sede do TRE/AL, conforme explicitado no item
4 do Anexo I-A (Especificações do objeto).
1.1.3. As exigências e especiﬁcações destinadas aos cartórios eleitorais, para
ﬁns de facilitação de leitura, são automaticamente aplicáveis aos escritórios
remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas, nos itens do Termo de Referência
(Anexo I).
1.1.4. O Backbone Secundário especiﬁcado neste edital deverá substituir o
backbone atual de ligação entre os Cartórios Eleitorais e o Prédio Sede do
TRE/AL, implementado por meio do Contrato TRE/AL nº 40/2014. À medida que
os enlaces forem ativados no Backbone Secundário especiﬁcado neste Edital,
os enlaces integrantes do Contrato TRE/AL nº 40/2014 serão desativados,
garantindo o funcionamento contínuo das conexões entre os Cartórios
Eleitorais e o Prédio Sede do TRE/AL.
2 – DOS PRAZOS
2.1.
Os prazos para implantação dos serviços deverão observar o
disposto no ANEXO I-A deste edital.
2.2.
O prazo de vigência do contrato objeto deste edital é de 30 (trinta)
meses, a partir da data de assinatura do contrato, prorrogáveis até o limite de
60 (sessenta) meses, a critério de Administração e conforme a legislação de
regência.
3 – DA PARTICIPAÇÃO
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3.1.
Poderão participar deste pregão os interessados do ramo
pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no
Sistema de Cadastro Uniﬁcado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial,
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste
Edital e seus anexos.
3.2.
Será admitida a participação de empresas associadas na forma de
consórcio, obedecido o disposto no art. 16 do Decreto nº 5.450/2005, devendo
ser apresentados junto com os documentos de habilitação os seguintes
documentos:
3.2.1. Comprovação de compromisso de constituição de consórcio, formalizado
por instrumento público ou particular, subscrito pelos representantes das
empresas participantes, com indicação da empresa “Líder” (Responsável) e
declaração de responsabilidade solidária de todas as integrantes, pelos atos
praticados em consórcio, tanto na fase de licitação, quanto na de execução do
futuro contrato. As empresas consorciadas deverão promover a constituição e
o registro do consórcio, se vencedor da licitação, antes da celebração do
contrato.
3.2.2. Declaração de aceitação, pela empresa “Líder” de ser a responsável
pela execução de todo o objeto da licitação, sem prejuízo da responsabilidade
solidária das demais consorciadas, no caso de o consórcio ser o vencedor.
3.2.3. No caso de formação de consórcio para atendimento aos requisitos do
Anexo I-A deste edital deve ser apresentada uma das empresas como “Líder”
(Responsável) do consórcio, deve ser descrita, na proposta a ser apresentada,
a responsabilidade de cada uma das empresas consorciadas, e devem ser
observadas todas as demais regras e restrições constantes da Lei 8.666/93
(Artigo 33). A empresa “Líder” do consórcio deverá responder ao contratante
diretamente por todos os serviços que venham a ser contratados.
3.2.3.1. A empresa “Líder” não pode deixar o consórcio, sob pena de
encerramento do contrato. Caso qualquer uma das demais empresas
integrantes do consórcio deixe o consórcio, os trabalhos executados por esta
empresa devem ser executados pelas demais empresas integrantes do
consórcio, sem prejuízo do andamento dos serviços. Toda a documentação
apresentada pela empresa que eventualmente deixar o consórcio deverá ser
apresentada pelas demais que se responsabilizarem pela execução do serviço
atribuído a esta empresa, de forma a comprovar o atendimento aos requisitos
do edital.
3.3.
Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório.
3.3.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação
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3.3.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação
e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
3.4.
No ato de envio de suas propostas, as Microempresas ou Empresas
de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão
Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº
123/2006 para fazerem jus aos benefícios previstos no referido diploma legal.
3.5.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

3.5.1. Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
3.5.2.
Que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos da punição;
3.5.3.

Estrangeiras que não funcionem no País;

3.5.4. Que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por aﬁnidade até o terceiro grau, inclusive, dos
magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção,
cheﬁa e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades
situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com
o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça
(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ.
4 – DA VISTORIA
4.1.
As proponentes interessadas na prestação dos serviços contidos
neste edital poderão vistoriar os locais em que a infraestrutura necessária à
prestação do serviço será instalada, em companhia de servidor designado
para esse ﬁm, para perfeito conhecimento do objeto licitado e das condições
físicas existentes para possível retirada e reinstalação de equipamentos, não
se admitindo alegação posterior de desconhecimento de diﬁculdades caso
optem por não realizá-la.
4.2.
A vistoria acima mencionada, de caráter facultativo, poderá ser
agendada na Coordenadoria de Infraestrutura do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, através do e-mail cie@tre-al.jus.br ou pelo telefone (82) 2122-7753.
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
5.1.

Os

licitantes

ou
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deverão

estar

previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto
nº 5.450/05).
5.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de
Cadastramento Uniﬁcado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que
também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
5.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e
senha, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br,
opção pregão eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.
5.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art.
3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
5.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor
da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº
5.450/05).
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
6.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como ﬁrmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão
pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 5.450/05).
6.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Inciso IV, do Art. 13º,
do Decreto 5.450/05).
6.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e
senha privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com
a descrição do serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a
partir da data da disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br
e até a data e hora marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico.
6.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05).
Edital 54 (0591034)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1427

6.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando
do campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública,
observado o disposto no item 6.7 do edital; e
2.

descrição completa dos serviços que compõem o lote único, de acordo
com o Anexo I-A deste edital.

6.4.1. Caso o campo seja preenchido com especiﬁcações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que
a descrição complementar não contrarie as especiﬁcações constantes no
edital, sob pena de desclassificação.
6.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especiﬁcações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
6.4.2.1. Entretanto, se da proposta constarem condições materiais mais
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para
efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na execução
contratual.
6.4.3. Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer
tipo de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo,
ou qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta
identificação somente constará na proposta ajustada encaminhada nos
termos do item 6.12.
6.5.
As declarações referidas no subitem 12.1. “c”, deverão ser enviadas,
em campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio
da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na
fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat , pelo
Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
6.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como
tributos, encargos legais, embalagens, frete etc.
6.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60
(sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas
que o omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido
serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
6.8.

Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos
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objetos desta licitação (Anexo I-A) e as descrições constantes no Catálogo de
Serviços do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste
edital.
6.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.
6.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de
propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de
eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será
responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
6.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a
proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos
itens deste edital.
6.12.
A proposta ajustada ao lance ﬁnal da licitante vencedora e os
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no
SICAF, se necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema
Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação
deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco,
agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser
utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no
ANEXO II.
6.13.
Também deverão ser encaminhados, como anexo, pelo sistema
Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro, os seguintes documentos:

1.

Relação dos estabelecimentos (matriz e/ou ﬁliais e/ou pontos de
assistência) que a licitante possui, cada qual apto a prestar os serviços de
suporte aos enlaces de dados solicitados no Termo de Referência em
anexo, devendo compreender, no mínimo, um escritório no estado
Alagoas;

a.1) Na relação dos estabelecimentos devem ser discriminados o nome, CNPJ,
endereço, telefone e responsável técnico.

2.

Especificações Técnicas da proposta, com:
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b.1) Descrição dos aspectos técnicos dos produtos e serviços oferecidos;
b.2) Planilhas Técnicas, com informações sobre as linhas de comunicação.

3.

Planilha de Preços, conforme Modelo do Anexo I-D.

6.13.1. O documento contendo as especiﬁcações técnicas que não atendam os
requisitos mínimos especiﬁcados no Termo de Referência, implicará na
desclassificação da licitante.
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as
especificações detalhadas no presente edital.
7.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro.
7.2.1. A desclassiﬁcação de proposta será sempre fundamentada e registrada
no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
7.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classiﬁcadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
8.1.
Após a classiﬁcação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
8.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor global dos serviços
ofertados, considerando a vigência contratual de 30 (trinta) meses.
8.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o
horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
8.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
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8.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema.
8.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro,
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
8.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício
somente após comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado
para divulgação desta licitação.
8.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro,
mediante encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento
iminente dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, ﬁndo o
qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
8 .8 .
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8.9. Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão reduzir
seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
8.10. A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem
classificado.
9 - DO CRITÉRIO DE DESEMPATE
9.1.
Será assegurado, como critério de desempate, preferência de
contratação a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme
disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006.
9.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam
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iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.
9.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta inicial
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
9.1.3. Para identiﬁcação da situação de empate, o Sistema de Pregão
Eletrônico, após encerramento da fase de lances identiﬁcará, em coluna
própria as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes,
fazendo a comparação entre os valores da primeira colocada, caso esta não
seja uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e das demais
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na ordem de classificação.
9.2.
Após o encerramento, para cada item que teve uma empresa de
médio ou grande porte como vencedora do melhor lance, o sistema selecionará
todas as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo último lance
enviado, para o item, seja até 5% superior à oferta vencedora. Após este
procedimento, o sistema enviará mensagem, via chat , informando quais os
itens terão desempate no lance.
9.3.
Para efeito do disposto no item 9.1., ocorrendo o empate, procederse-á da seguinte forma:
I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classiﬁcada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora
do certame, situação em que lhe será adjudicado o objeto licitado. Para
viabilizar tal procedimento, o Sistema selecionará os itens com tais
características, disponibilizando-os automaticamente nas telas do pregoeiro e
fornecedor, encaminhado mensagem também automática, por meio do c hat ,
convocando a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra
em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo de 5 (cinco) minutos, sob
pena de decair do direito concedido;
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classiﬁcada em
segundo lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema
convocará as demais Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte
participantes na mesma condição, na ordem de classificação;
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova
classiﬁcação dos fornecedores para ﬁns de aceitação. Não havendo êxito, ou
não existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte participante,
prevalecerá a classificação inicial;
IV – Caso sejam identiﬁcadas propostas de Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% (cinco
por cento) da primeira colocada, e permanecendo o empate até o
encerramento do item, o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais
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fornecedores, deﬁnindo e convocando automaticamente a vencedora para o
encaminhamento da oferta final do desempate.
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classiﬁcado em primeiro lugar,
quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de proposta
e classificação final dos fornecedores participantes.
9.4.
Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração
duas casas decimais, sendo desprezadas as demais.
9.5.
Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o
tempo será interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será
retomado de onde parou.
10 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
10.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo
critério de menor preço por lote (lote único), decidindo sobre a aceitação
do preço obtido.
10.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como
limite máximo o valor total de R$ 2.445.335,40 (dois milhões e
quatrocentos e quarenta e cinco mil e trezentos e trinta e cinco reais
e quarenta centavos) o que de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro,
que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
10.2.1.
O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao
valor de cada item que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do
lote ofertado, tendo como limite os valores constantes no Anexo I-C.
10.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
10.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o
resultado de julgamento das Propostas de Preços.
10.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subsequente, veriﬁcando a sua aceitabilidade e
procedendo à sua habilitação, na ordem de classiﬁcação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
edital.
10.5.1 Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá
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negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
11 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA.
11.1.
Este pregão submete-se às regras relativas ao direito de
preferência estabelecidas no Decreto nº 7.174/2010.
12 - DA HABILITAÇÃO
1 2 .1 .
A habilitação do licitante vencedor será veriﬁcada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:
a) Quanto à Qualiﬁcação Jurídica e Fiscal: Situação da licitante perante o
Sistema de Cadastro Uniﬁcado de Fornecedores – SICAF- Habilitação Parcial,
após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtido por meio de
extrato “on line ” do site do Comprasnet, exceto a Fazenda Estadual, por se
tratar de prestação de serviços.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com
data de validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do
licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá
o prazo de 02 (dois) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via
protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de
certidão negativa de débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em
conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo especíﬁco do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item
6.5. do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.
d) Quanto à qualificação técnica:
d.1) Declaração de pessoa jurídica de direito público ou privado do país ou do
exterior, atendidas pela licitante, mencionando o bom funcionamento de sua
WAN com transmissão de dados com conexões dedicadas, e SGRS, utilizando
técnicas e meios de transmissão semelhantes às especiﬁcações deste Edital,
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com composição de pelo menos 50 (cinquenta) conexões dedicadas entre
“Escritórios Remotos” e seu respectivo “Escritório Sede.”
d .1.1) As WANs consideradas nas declarações fornecidas devem ter sido
implementadas nas Regiões onde a licitante tenha Outorga da ANATEL
correspondente ao ITEM 01 do Termo de Referência (Anexo I).
d.1.2)

A declaração deve conter pelo menos as seguintes informações:

d.1.2.1)

Nome da empresa ou instituição;

d.1.2.2)

Nome e cargo de quem assinou;

d.1.2.3)

Telefone para contato;

d.1.2.4)

Descrição breve da rede;

d.1.2.5)

Bom funcionamento da rede;

d.1.2.6)

Data que entrou em funcionamento.

d.2) para comprovar capacidade para execução dos serviços que abrangem as
atividades de suporte técnico, apresentando os seguintes documentos:
d.2.1) No caso de licitantes concorrendo individualmente:
d.2.1.1) Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação
de dados multimídia dentro do Estado de Alagoas, ou
d.2.1.2) Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação
de dados multimídia em nível nacional ou regional, que contemple o Estado de
Alagoas.
d.2.2) No caso de licitantes concorrendo na forma de consórcio:
d.2.2.1) A empresa LÍDER do consórcio deve apresentar:
d.2.2.1.1) Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação
de dados multimídia dentro do Estado de Alagoas, ou
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d.2.2.1.2) Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação
de dados multimídia em nível nacional ou regional, que contemple o Estado de
Alagoas.
d.2.2.2) As demais empresas integrantes do consórcio devem apresentar:
d.2.2.2.1) Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação
de dados multimídia dentro do estado de Alagoas, ou
d.2.2.2.2) Outorga emitida pela ANATEL para operar enlaces de comunicação
de dados multimídia em nível nacional ou regional, que contemple o Estado de
Alagoas.
e) Quanto à Qualificação Econômico-Financeira:
e.1) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
já exigíveis e apresentados na forma de lei, que comprovem a boa situação
ﬁnanceira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oﬁciais quando encerrados
há mais de 3 meses da data de apresentação da proposta.
e .1.1) Serão considerados na forma de lei o balanço patrimonial e as
demonstrações contábeis assim apresentados:
e.1.1) publicados em Diário Oficial; ou
e.1.2) publicados em jornal de grande circulação; ou
e.1.3) por cópia registrada no órgão de Registro Público competente da sede
ou domicílio da licitante; ou
e.1.4) por cópia extraída do Livro Diário – devidamente autenticado no órgão
de Registro Público competente da sede ou domicílio da licitante – inclusive
com os Termos de Abertura e de Encerramento.
e.1.2) A análise da qualiﬁcação econômico-ﬁnanceira será feita por servidores
qualiﬁcados designados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e avaliada
pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), que deverão ser iguais ou superiores a 1 (um):
LG = _ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO_
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
SG = _________________ATIVO TOTAL___________________
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
LC = _ATIVO CIRCULANTE__
PASSIVO CIRCULANTE
e.1.3) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de
cálculos juntado ao balanço;
e.1.4) A licitante que apresentar resultado menor do que 1, em quaisquer dos
Edital 54 (0591034)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1436

índices – Liquidez Geral – LG, Solvência Geral – SG, e Liquidez Corrente – LC,
deverá possuir patrimônio líquido mínimo correspondente a 10% do valor
estimado da contratação do ITEM para o qual está concorrendo, na forma dos
§§ 2º e 3º do art. 31 da Lei nº 8.666/93.
e.1.5) Se necessária a atualização do balanço e do patrimônio líquido, deverá
ser apresentado, juntamente com esses documentos, o memorial de cálculo
correspondente.
e .1.6) As demonstrações contábeis deverão apresentar as assinaturas do
titular ou representante da empresa e do contabilista responsável, legalmente
habilitado.
e.1.7) As demonstrações contábeis das empresas com menos de um exercício
social de existência devem cumprir a exigência contida na lei, mediante a
apresentação do Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial
levantado.
e .1 .8 ) Poderão ser exigidas das empresas, para confrontação com as
Demonstrações Contábeis, as informações prestadas à Receita Federal.
e.1.9) Para as licitantes cadastradas no SICAF, cujos índices de LG, SG e LC
sejam iguais ou superiores a 1, ﬁca dispensada a apresentação do balanço
patrimonial e das demonstrações contábeis.
e.2) certidão negativa de falência, recuperação judicial e concordata, expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
12.2.
No momento em que forem veriﬁcados os documentos relativos à
habilitação, o pregoeiro deverá veriﬁcar, também, a existência de registros
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da
Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
12.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em
48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
12.3.1.
Havendo necessidade de analisar minuciosamente os
documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat”
a nova data e horário para a continuidade da mesma.
12.4.
A comprovação da regularidade ﬁscal das Microempresas ou
Empresas de Pequeno Porte licitantes será exigida para efeito de contratação,
conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art.
4º, do Decreto nº 8.538/2015.
12.4.1. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade ﬁscal
quando da comprovação de que trata o item 12.4., será assegurado prazo de
cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da
documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
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12.4.2. Para aplicação do disposto no subitem 12.4.1, o prazo para
regularização ﬁscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase
de habilitação.
12.4.3. A prorrogação do prazo previsto no subitem 12.4.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
12.4.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após os prazos de regularização ﬁscal de que tratam os subitens
12.4.1. e 12.4.3.
12.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos
subitens 12.4.1. e 12.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. XX da Lei nº 8.666, de 1993, sendo
facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, ou revogar a licitação.
12.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os
apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com
irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do item 12.1, serão
inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
12.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de
documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
12.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
12.8.
Para ﬁns de habilitação, a veriﬁcação pelo TRE/AL nos sítios oﬁciais
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
13 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
13.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data ﬁxada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@treal.jus.br.
13.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração
do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro
horas).
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13.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será deﬁnida e
publicada nova data para realização do certame.
13.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à
data ﬁxada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.gov.br, cujas
respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site
do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br.
14 - DOS RECURSOS
14.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá
manifestá-la ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário
próprio, explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de
habilitação.
14.2.
O Pregoeiro informará, via chat , o tempo para a recepção, pelo
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e
fechando ao término do tempo informado.
14.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de
recurso, o Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a
manifestação de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para
o registro das razões do recurso, no prazo de 3 (três) dias, as quais poderão
ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo,
apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico,
e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade
competente.
14.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
14.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no
prazo estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso
e a adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
15 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
15.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
15.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao
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proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria
autoridade competente.
15.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN
– Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos
termos do Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.
16 - DA CONTRATAÇÃO.
16.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante contrato, na qual constarão todas as especiﬁcações do objeto, valor,
prazo de pagamento, prazo de início da prestação dos serviços, em
conformidade com este edital e seus anexos.
1 6 .2 .
A licitante vencedora deverá assinar e devolver o instrumento
contratual no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação
para tal fim.
16.3.
Antes da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser
mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
17.1.

As constantes da Cláusula Nona do Anexo III deste Edital.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
18.1.

As constantes da Cláusula Oitava do Anexo III deste Edital.

19 – DA ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS
19.1. A aceitação dos serviços contratados será realizada em etapas. A
CONTRATADA deverá preparar e fornecer previamente os Planos de Testes
de Aceitação, que serão submetidos ao CONTRATANTE para ﬁns de análise e
aprovação.
19.2. A CONTRATADA deverá também fornecer todos os meios e recursos
necessários para a realização dos processos de aceitação dos serviços
contratados.
19.3. As etapas de aceitação serão:
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19.3.1.

Aceitação dos Enlaces;

19.3.2.

Aceitação Global;

19.3.3.

Aceitação Final.

19.4. As aceitações serão formalizadas através de Relatórios de Testes de
Aceitação (emitidos com base nos Planos de Testes de Aceitação) devidamente
assinados pelos executores dos testes. A CONTRATADA elaborará um modelo
de Relatório de Testes que deverá ser aprovado pelo CONTRATANTE antes
de seu uso.
19.5. Aceitação dos Enlaces do Backbone Secundário (Concentrador, conexões
dedicadas):
19.5.1. Estas aceitações seguirão os Planos de Testes de Aceitação dos
Enlaces do Backbone Secundário, e serão realizadas de acordo com o
cronograma elaborado pela licitante contratada. A execução dos testes será
de responsabilidade da licitante contratada com acompanhamento pelos
técnicos
do Contratante.
A licitante
contratada deverá fornecer
equipamentos, documentação e outras facilidades adicionais necessárias para
a realização dos testes.
19.6. Aceitação Global:
19.6.1.
A Aceitação Global seguirá o Plano de Testes de Aceitação Global. A
execução dos testes será de responsabilidade da licitante contratada com
acompanhamento pelos técnicos do Contratante.
19.6.2. Esta aceitação ocorrerá somente após a Aceitação dos Enlaces do
Backbone Secundário;
19.6.3. A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos, documentação e
outras facilidades adicionais necessárias para a realização dos testes.
19.7. Aceitação Final:
19.7.1. Esta aceitação será considerada realizada após o Período de
Funcionamento Experimental – PFE, que é o período de 30 (trinta) dias em
funcionamento ininterrupto após a Aceitação Global, e após a eliminação de
todas as pendências.
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19.7.2. A condição para Aceitação Final é que todos os serviços fornecidos
para o Backbone Secundário funcionem de forma ininterrupta durante 30
(trinta) dias, conforme determina o PFE.
19.7.3. As condições para cumprimento do PFE estão descritas no item
“Período de Funcionamento Experimental – PFE” do ANEXO I-A do Edital de
Licitação TRE/AL nº XX/2019.
20 – DA GARANTIA
20.1.
Para ﬁel cumprimento das obrigações assumidas, a licitante
CONTRATADA prestará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor contratado, numas das modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei nº
8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias úteis a partir da assinatura do contrato.
20.2.
A licitante CONTRATADA se obriga a apresentar nova garantia,
conforme o caso, no prazo máximo de 48 horas, antes do seu vencimento, ou
da redução do seu valor em razão de aplicação de quaisquer penalidades, ou
da assinatura de termo aditivo que implique na elevação do valor do contrato,
mantendo-se o mesmo percentual estabelecido no caput desta Cláusula.
20.3.
A garantia, ou a parte remanescente, será devolvida à
CONTRATADA após o cumprimento integral das obrigações decorrentes do
contrato.
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
21.1.
A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negarse em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida
para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
ﬁscal, ﬁcará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações legais.
21.2.
Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ﬁcará sujeita
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas
pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso,
assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos
porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
21.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante
contratada juntamente com as multas convencionais e de mora, descontandoas dos pagamentos a serem efetuados.
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21.4.
A CONTRATADA, durante a execução do contrato, ﬁcará sujeita a
advertência e multa de mora, variável de acordo com a gravidade dos casos a
seguir:
21.4.1. Para efeito de aplicação de advertência e multa, às infrações são
atribuídos graus, conforme as tabelas 1 e 2 a seguir:

Grau

Correspondência

1

Advertência

2

Multa de 0,2 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor
global do contrato, até o máximo de 2,5% do contrato por ocorrência..

3

Multa de 0,4 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor
global do contrato, até o máximo de 7,5% do contrato por ocorrência..

4

Multa de 0,8 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor
global do contrato, até o máximo de 15% do contrato por ocorrência..

5

Multa de 1,6 por dia ou por ocorrência, conforme o caso, sobre o valor
global do contrato, até o máximo de 30% do contrato por ocorrência.

Item

Descrição

Grau

1

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexo
não previstos nesta tabela de penalidades, por item e por
ocorrência

1

2

Atrasar na entrega de qualquer serviço não previsto nesta
tabela de penalidades

1

3

Deixar de cumprir determinação
fiscalizador, por ocorrência

2

4

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus
anexos não previstos nesta tabela de penalidades, após
reincidência formalmente notiﬁcada pelo ﬁscalizador, por item e
por ocorrência

2

5

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 1º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

2

6

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 2º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

2
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do

7

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 3º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

2

8

Atraso maior que 2 (dois) dias na entrega de qualquer serviço
constante do 4º Grupo, considerando o cronograma de eventos
deste documento

2

9

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão da Aceitação Global,
considerando o prazo deﬁnido no cronograma de eventos deste
documento

2

10

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão do PFE,
consideradas as exigências especiﬁcadas para cumprimento
deste Período de Funcionamento Experimental neste documento

2

11

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de
endereço ou velocidade de conexão dedicada, por item por
ocorrência

2

12

Atraso maior que 2 (dois) dias na conclusão de alteração de
endereço ou velocidade de um Concentrador, por item por
ocorrência

3

13

Problemas de não funcionamento de um Concentrador

3

14

Problemas de não funcionamento de uma conexão TRE

3

15

Problemas de não funcionamento de todas conexões TRE

3

16

Problemas de não funcionamento de uma conexão dedicada

3

17

Problemas de não funcionamento de cinco ou mais conexões

3

18

Não prestação do Serviço de Manutenção de acordo com as
características especificadas neste documento

3

19

Não atendimento ao SLA contratado durante 3 (três) meses
seguidos (em qualquer tempo) para qualquer dos enlaces
(conexões TREs e conexões dedicadas)

3

20

Não atendimento ao SLA contratado durante 2 períodos de 2
(dois) meses seguidos em um ano (contagem de cada ano a
partir da Aceitação Global) para qualquer dos enlaces (conexões
TREs e conexões dedicadas)

3

21

Não atendimento ao SLA contratado durante 4 períodos de 1
(um) mês em um ano (contagem de cada ano a partir da
Aceitação Global) para qualquer dos enlaces (conexões TREs e
conexões dedicadas)

3

22

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso
fortuito, os serviços contratuais, por dia de ocorrência

4
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23

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico,
lesão corporal ou consequências letais

5

21.4.1.1. O atendimento para a resolução de problemas nos circuitos
obedecerá aos prazos abaixo:

1.

Severidade ALTA: Esse nível de severidade é aplicado quando há a
indisponibilidade no uso do serviço. Prazo para atendimento inicial: 06
(seis) horas, contadas a partir do registro da ocorrência. Prazo de Solução
Definitiva de 24 (quatro) horas;

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 para atendimento inicial: 12 (doze)
horas, contadas a partir do registro da ocorrência. Prazo de Solução
Definitiva de 48 (quarenta e oito) horas.

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.

21.4.1.2. 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, dentro dos limites
temporais estabelecidos inicialmente;
21.4.1.3. Será considerado para efeitos do nível 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;
21.4.1.4. A CONTRATADA estará sujeita, garantida prévia defesa e sem
prejuízo da possibilidade de rescisão do contrato, a penalidades e/ou multas;
21.4.1.5. As multas poderão ser aplicadas cumulativamente, a critério do TREAL e em função do não cumprimento do Acordo de Nível de Serviço, conforme
a severidade apresentada;
21.4.1.6. A contagem do prazo de solução deﬁnitiva de cada chamado será a
partir da abertura do chamado na Central de Atendimento disponibilizada
pela CONTRATADA, até o momento da comunicação da solução deﬁnitiva do
problema e aceite pela equipe técnica do TRE-AL;
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21.4.1.7. 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 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.
21.4.1.8. Em Véspera e dia da Eleição, considerados os turnos de eleições
oﬁciais individualmente e eleições suplementares, com a comunicação formal
nesta última hipótese, deverá haver técnico de emergência nas dependências
do TRE, com capacitação referente aos equipamentos instalados no ponto
concentrador e nos cartórios/escritórios remotos e com os demais contatos
necessários, sendo o prazo de solução deﬁnitiva para severidade ALTA
contada a partir do registro da ocorrência de 08 horas na véspera e de 120
minutos no dia da Eleição;
21.4.1.9. Não cumprimento do prazo de solução na véspera e dia da eleição
enseja em multa de 5% do valor global do contrato, acréscimo de 0,5% de
multa a cada 60 minutos de atraso suplementar até o máximo de 15%, salvo
força maior devidamente comprovada.
21.5. Observações importantes:
a) A veriﬁcação do cumprimento dos prazos de fornecimento dos produtos e
serviços que compõem o Backbone Secundário, para efeito de aplicação das
penalidades previstas, será feita tomando-se por base o Cronograma de
Eventos definido no Anexo I-A;

2.

A veriﬁcação do cumprimento do SLA deﬁnido no Anexo I-A será feita com
base nos chamados de manutenção registrados junto ao SGRS fornecido e
com base nos registros de ocorrências efetuados pelo Contratante. Deve
ser considerado que:

b.1) O PNF – Período de Não Funcionamento do Enlace será computado em
minutos a partir da “abertura do chamado de manutenção” feito pelo “0800”
da licitante contratada;
b.2) O término do PNF será computado a partir do aceite da manutenção
(fechamento do chamado) obrigatoriamente feito por um técnico do local
responsável pela abertura do chamado, sendo necessária a identiﬁcação deste
técnico responsável pelo fechamento do chamado;
b.3) O somatório de PNF em minutos (“períodos de não funcionamento do
enlace”) será o tempo considerado como base para avaliar o cumprimento do
SLA, e será tomado como base para a aplicação de todas as penalidades
previstas neste documento devido ao não cumprimento deste requisito;
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c) O não atendimento do SLA, e consequente redução do valor a ser faturado,
não inibe a aplicação das penalidades previstas em contrato;
d) O não cumprimento de qualquer exigência deﬁnida no Anexo I-A que
implique em aplicação de penalidades conforme o previsto no edital, no
capítulo referente a “SANÇÕES ADMINISTRATIVAS”, será notiﬁcado à licitante
contratada por meio de mensagem emitida pelo Gestor do Contrato designado
pelo Contratante, com cópia para a Secretaria de Tecnologia da
Informação/(órgão)
Contratante,
Secretaria
de
Administração/(órgão)
Contratante e Diretoria da Contratada.
21.6.
O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo
CONTRATANTE ou cobrado judicialmente.
21.7.
Na aplicação das penalidades previstas neste Item a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade, e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.
21.8.
A CONTRATADA, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a execução dos serviços, total ou parcialmente, deverá
apresentar justiﬁcativa por escrito, devidamente comprovada, e em
documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de
prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condições deste contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de
terceiro reconhecido pela Administração.
21.9.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do
art. 109, da Lei nº 8.666/93.
21.10.
Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que lhe
for aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para
o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93,
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
21.11.
O CONTRATANTE promoverá o registro no SICAF de toda
e qualquer penalidade imposta à CONTRATADA.
21.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
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21.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário
Eletrônico.
21.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
21.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
22 - DO PAGAMENTO
22.1.
O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente do
Fornecedor, por ordem bancária, no prazo de 10 (dez) dias, quando mantidas
as mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes
requisitos:
a) Apresentação de nota ﬁscal de acordo com a legislação vigente à época da
emissão (nota ﬁscaleletrônica, se for o caso), acompanhada da
Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; do
Certiﬁcado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o
FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais
e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e da
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça
do Trabalho; e da prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e
Municipal do domicílio ou sede do Fornecedor; e
b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.
22.1.1. O pagamento poderá ser efetuado através do sistema de código de
barras, se houver solicitação da contratada.
22.2.
Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de
direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.
22.3.
O pagamento dos serviços na fase de implantação do Backbone
Secundário será feito em parcelas, conforme o cronograma da Tabela 1 abaixo,
liberadas de acordo com a execução e entrega. Deve ser observado que o
Contratante requer um prazo máximo de 10 (dez) dias para atestar e
operacionalizar o pagamento após cada comprovação de execução e entrega
de serviços.
22.4.
O pagamento dos serviços a serem prestados durante o prazo
contratual será feito em parcelas mensais, conforme mostrado na Tabela 2
abaixo. Deve ser observado que o contratante requer um prazo máximo de 10
(dez) dias para atestar e operacionalizar o pagamento após cada comprovação
de execução e entrega de serviços.
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22.4.1.
O serviço de mudança de local de instalação de enlaces (obrigação
acessória) somente será efetuado se, e quando necessário, e efetivamente
prestado, mediante solicitação do TRE/AL.
TABELA 1 (mostra
condicionante):

Parcela

as

parcelas

de

pagamentos

Valor

o

evento

Evento Condicionante

70% (∑ Vinst_con_TRE) +
a)

conforme

Aceitação dos Enlaces do 1º
Grupo

70%
(∑ Vinst_con_ded
Grupo)

do 1º

b)

70%
(∑ Vinst_con_ded
Grupo)

do 2º

Aceitação dos Enlaces do 2º
Grupo

c)

70%
(∑ Vinst_con_ded
Grupo)

do 3º

Aceitação dos Enlaces do 3º
Grupo

d)

70%
(∑ Vinst_con_ded
Grupo)

do 4º

Aceitação dos Enlaces do 4º
Grupo

e)

70%
(∑ Vinst_con_ded
Grupo)

do 5º

Aceitação dos Enlaces do 5º
Grupo

f)

10% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Global

g)

20% (∑ Vinst_tot_AL)

Aceitação Final

22.4.2. O pagamento dos serviços a serem prestados durante o prazo
contratual será feito em parcelas mensais, conforme mostrado na Tabela 2
abaixo:
TABELA 2

(mostra as condições para os pagamentos mensais de serviços):

Início
/
Período
Condicionante

Valor

Vmen_con_TRE_AL

/

Evento

início : imediato a partir da Aceitação
do 1º Grupo
período : até o final do contrato
evento condicionante: apresentação
da “fatura” relativa aos serviços
executados até o 5º dia útil do mês
subsequente
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início : imediato para todas as
conexões dedicadas instaladas em um
determinado Grupo, a
partir da
Aceitação deste Grupo
Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL

período : até o final do contrato
evento condicionante: apresentação
da “fatura” relativa aos serviços
executados até o 5º dia útil do mês
subsequente

22.5. Desconto a ser aplicado pelo não cumprimento do SLA (Service Level
Agreement) ou NMS (Nível Mínimo de Serviço) contratado para conexões TRE e
conexões dedicadas.
22.5.1. O SLA não estará cumprido caso o somatório de tempos de parada
do respectivo enlace do Backbone Secundário exceda o tempo permitido de
parada Tpermparada, que é obtido por:
Concentrador:
Tpermparada_con_TRE = Ttotal_disp_con_TRE x (1 – 0,9944)
onde:
Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma
Concentrador no respectivo mês
0,9944 equivale ao SLA de 99,44%
Conexões Dedicadas:
Tpermparada_con_ded = Ttotal_disp_con_ded x (1 – 0,991)
onde:
Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma
conexão dedicada no respectivo mês
0,991 equivale ao SLA de 99,1%
22.5.2.
Em caso de não cumprimento do SLA (acordo de nível de serviço)
contratado, a CONTRATADA se obrigará a conceder um desconto na parcela
subsequente (do mês seguinte) de pagamento mensal, observando a seguinte
regra:
Concentrador:
Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_TRE_AL / Ttotal_disp_con_TRE) x
(2 x (S PNF – Tpermparada_con_TRE))
onde:
Vmen_con_TRE_AL = Valor mensal pago pela Concentrador
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Ttotal_disp_con_TRE = tempo total possível de disponibilidade de uma
Concentrador no respectivo mês
S PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em
minutos
Tpermparada_con_TRE = tempo de parada permitido de acordo com o SLA
contratado
Conexões Dedicadas:
Desconto no mês seguinte =
(Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL / Ttotal_disp_con_ded) x
(2 x (S PNF – Tpermparada_con_ded))
onde:
Vmen_con_ded_PERFIL_X_AL = Valor mensal pago pela respectiva conexão
dedicada
Ttotal_disp_con_ded = tempo total possível de disponibilidade de uma conexão
dedicada no respectivo mês
S PNF = somatório dos PNF (“período de não funcionamento da conexão”) em
minutos
Tpermparada_con_ded = tempo de parada permitido de acordo com o SLA
contratado
Ou seja, o desconto na parcela subsequente será proporcional a 2 (duas) vezes
ao somatório dos PNF, descontado o tempo de parada permitido de acordo
com o SLA contratado.
Obs. 1:
o PNF – Período de não funcionamento da conexão é o tempo
decorrido entre a “abertura de chamado técnico” e a solução do problema,
atestada pela equipe técnica da Justiça Eleitoral.
Obs. 2: serão excluídas dos cálculos de PNF as paradas programadas pela
equipe técnica da Justiça Eleitoral em conjunto com a CONTRATADA.
22.6. Para que seja efetuado o pagamento, a CONTRATADA deverá:
a) Apresentar nota fiscal dos serviços prestados;
b) Comprovar sua regularidade, assim como a da executora do objeto, perante
a Seguridade Social (Certidão Negativa de Débito – CND), o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço – FGTS (Certiﬁcado de Regularidade do FGTS – CRF) e a
Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais e
Certidão de Quitação da Dívida Ativa da União fornecida pela ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional);
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c) Comprovar quitação dos impostos, taxas e demais encargos que incidam
sobre os pagamentos resultantes da contratação.
22.7. O CNPJ constante da nota ﬁscal deverá ser o mesmo indicado na
proposta e nota de empenho.
22.7.1.
Eventual mudança do CNPJ do estabelecimento da CONTRATADA
(matriz/ﬁlial) encarregada da execução do contrato, entre aqueles constantes
dos documentos de habilitação, terá de ser solicitada formal e
justiﬁcadamente, com antecedência mínima de 8 dias úteis, da data prevista
para o pagamento da nota ﬁscal, não se aceitando pedido de substituição de
CNPJ após o dia 30 de novembro de cada ano.
22.8.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

22.9.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

22.10.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
22.11.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota
ﬁscal documento que comprove a opção, no modelo determinado pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções
indesejáveis.
22.12.
Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso,
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha
concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
365

I = 0,0001644

I= (6/100)
365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
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22.13.
Os preços propostos/contratados serão reajustados na forma e database estabelecidos pela ANATEL, para tanto cabendo provocação por parte da
contratada, negociação entre as parte e com incidência máxima do índice IST
(Índice de Serviços de Telecomunicações) ou outro índice que o substitua,
observando-se sempre intervalo não inferior a 12 (doze) meses entre as datasbases dos reajustes concedidos da cobrança de tarifas ou de preços, de
acordo com a seguinte fórmula:
PR=IMR X PA, onde:
IMM
Onde:
PR= Preço Reajustado
IMR= Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao
reajuste
IMM = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação
da proposta
PA= Preço anteriormente praticado
22.14.
A Administração antes de conceder o reajuste poderá exigir que a
licitante contratada apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação
de seus custos ocorrida no período do reajuste proposto.
23 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
23.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o
exercício 2019, alocados no Programa de Trabalho - PTRES n º 084621
(Julgamento de causas e gestão administrativas) - Natureza da
Despesa nº 339040 (Serviços de Tecnologia da Informação e
Comunicação).
23.2. As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta
das dotações orçamentárias respectivas.
24 – DO LOCAL DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
24.1.
A listagem incluindo todos os locais de instalação e seus respectivos
perfis, está disponibilizada no Anexo I-A deste edital.
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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25.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou
anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos
participantes, na forma da legislação vigente.
25.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
25.3.
As proponentes serão responsáveis pela ﬁdelidade e legitimidade
das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da
licitação.
25.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será
transferida para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro
informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência
mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
25.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente no TRE/AL.
25.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eﬁcácia para
fins de habilitação e classificação.
25.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem
comprometimento da segurança do futuro contrato.
25.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
25.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, Sala da Seção de Licitações e Contratos,
6º andar – Farol, Maceió – AL, CEP: 57051-090.
25.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a
sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília,
Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema
eletrônico e na documentação relativa ao certame.
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25.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei
10.520/02, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei 8.666/93.
25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especiﬁcado no item 25.9, no
caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
25.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A – Especificações do objeto;
ANEXO I-B - Lista dos Locais de Instalação;
ANEXO I-C – Planilha de Preços Máximos;
ANEXO I-D – Planilha de Composição de Preços;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta de Contrato.
25.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas
desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.

Maceió/AL, 05 de setembro de 2019.

Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

Em 06 de setembro de 2019.
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 10/09/2019, às 18:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0591034 e o código CRC 520C603F.

0011213-69.2018.6.02.8000
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
06/09/2019 09:25:02
Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação
Pedido de Cotação
Eventos
Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 10/09/2019 e Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br) nesta
Sub-rogação
mesma data.
Apoio
SairResumo do Aviso de Licitação
Órgão

UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação

Nº da Licitação

Pregão

00049/2019

Nº do Processo

Tipo de Licitação

0011213-69.2018

Menor Preço

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Equalização de ICMS

Internacional

Quantidade de Itens
1
Objeto
Contratação de serviços de telecomunicações para prover a comunicação de dados entre a sede o TRE/AL, os
Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o estado de Alagoas,
incluindo: fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos necessários para o funcionamento
correto destes enlaces, e serviço de implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme
Primeira Data da
Publicação/Divulgação

Segunda Data da
Publicação

Terceira Data da
Publicação

10/09/2019

Data da Disponibilidade do Edital

Data/Hora da Abertura da
Licitação

A partir de 10/09/2019

Em 26/09/2019

às 08:00

às 14:00

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
Nº Unidade Gestora Unidade Gestora
70011
Gestão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Empenho

00001

2019

NE

000032

Disponibilizar para Publicação/Divulgação
Aviso de Licitação

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0591045)
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Nº da UASG
UASG
Sair
70011

070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

* Ano da Licitação
/

00049

2019

Modalidade de Licitação
Pregão
Concorrência
Tomada de Preços
Convite
Concurso

Pesquisar

70011

UASG de Atuação

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da Licitação

UASG
Origem

06/09/2019 09:25:38

Pesquisar Licitação

Situação da Licitação
Revogada
Anulada
Suspensa

Característica da Licitação
Tradicional
Registro de Preço (SRP)

Limpar

Modalidade de
Licitação
Pregão Eletrônico

Nº da
Licitação
00049/2019

Característica
Tradicional

Objeto
Contratação de serviços de telecomunicações para
prover a comunicação de dados entre a sede o
TRE/AL...

Situação Atual
da Licitação

Ação

Licitação A
Publicar

Visualizar

Um registro encontrado.

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Sair
Pregão

06/09/2019 09:25:59

Visualizar Licitação
UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00049/2019

Nº do Processo

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Tipo de Licitação

0011213-69.2018

Menor Preço

Quantidade Informada de Itens

Itens Incluídos

1

Equalização de ICMS

Internacional

Itens Cancelados

1

0

Licitação com TODOS os itens com participação exclusiva de ME/EPP/Cooperativas
Obras ou Serviços de Engenharia
Objeto
Contratação de serviços de telecomunicações para prover a comunicação de dados entre a sede o TRE/AL, os
Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o estado de Alagoas,
incluindo: fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos necessários para o funcionamento
correto destes enlaces, e serviço de implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme
Informações Gerais

Recurso
Tipo de Recurso

Origem do Recurso

Outras Origens

Nacional
Valor da Contrapartida (R$)

Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra
CPF do Responsável
031.432.604-91

Nome

Função

ORLANDO ROCHA FILHO

Presidente em Exercício do Tre/al - Ordenador de De

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação

Segunda Data da Publicação

Terceira Data da Publicação

10/09/2019
CPF do Responsável

Nome

Função

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

012.995.344-06

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG

Gestão
70011

Empenho
00001

2019NE000032

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital

Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 10/09/2019

Das 08:00 às 17:00 e das

às

Endereço
Logradouro

Bairro

Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377

Farol

Município/UF

DDD

Telefone

Ramal

27855 - Maceió/AL

82

21227764

7765

Fax

Entrega da Proposta
A partir da disponibilidade do Edital, no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br
Abertura da Licitação
Em 26/09/2019

às 14:00

no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br

Informações Adicionais do Aviso de Licitação
Data/Hora da Disponibilização para Publicação/Divulgação
06/09/2019

CPF do Responsável pela Disponibilização para Publicação/Divulgação

às 12:24

954.470.834-00

Histórico de Matérias

Id Transação

Id
Matéria

0700110500049201900001 12000567

Data/Hora do
Envio para
Publicação

CPF do
Responsável pelo
Envio para
Publicação

Data da
Publicação

Estado
Matéria no
Publicador

Data/Hora
Alteração
Estado no
Publicador

Envio
Direto p/
Imprensa

Ações

06/09/2019
12:24

95447083400

10/09/2019

Em
Editoração

06/09/2019
12:24

Sim

Visualizar

Edital / Relação de Itens

Grupos

Itens
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https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/listarItensLicitaca...

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Sair
Pregão

06/09/2019 09:26:23

Itens da Licitação
UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00049/2019

Quantidade Informada de Itens

Itens Incluídos

1

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Itens Cancelados
1

0

Filtro
Nº do Item

Itens Vinculados ao
Grupo

Descrição do Item

Critério de Julgamento

Todos

Tipo de Benefício

Todos

Todos

Utiliza tratamento do Decreto 7174/2010
Utiliza Margem de Preferência
Itens Inconsistentes
Itens Cancelados

Pesquisar

Limpar

Nº
do
Item

Tipo
de
Item
(*)

Item

1

S

26476 Tráfego de
dados via
cabo

Situação do
Qtde
Item na
Item
Licitação

-

1

Unidade de
Fornecimento

Critério de
Julgamento

Tipo de
Benefício

Decr.
7174

Margem de
Preferência
(%)

Grupo

Consistente?

Ação

Mega
bits/segundo

Menor Preço

-

Não

-

-

Sim

Visualizar

Um registro encontrado.
(*) M - Material

S - Serviço

Licitação

Edital / Relação de Itens

Grupos
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https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLici...

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Sair
Pregão

06/09/2019 09:26:44

Item da Licitação
UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00049/2019

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Item
Nº do Item

Tipo de Item

Item

1

Serviço

26476 - Tráfego de dados via cabo

Descrição Detalhada
Serviços de telecomunicações para prover a comunicação de dados entre a sede o TRE/AL, os Cartórios Eleitorais
e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de
enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos necessários para o funcionamento correto destes enlaces, e
serviço de implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces
Item Sustentável
Quantidade Total do Item
1

Unidade de Fornecimento

Critério de Julgamento

Mega bits/segundo

Menor Preço

Tipo de Benefício

Grupo

Sem Benefício

Não Agrupado

Valor Total Estimado (R$)
2.445.335,40

Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
Diferença Mínima entre Lances (%)

Utilizar Margem de Preferência

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega

Quantidade

27855 - Maceió/AL

1

Pesquisas de Preço de Mercado

Data da Pesquisa

Valor Total Pesquisado (R$)

01/03/2019

Marca

Fabricante

3.072.000,00

Item Anterior

Licitação

CPF/CNPJ
07.017.934/0001-85

Ir para o Item: 1

Edital / Relação de Itens

Grupos

Ir

Itens

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0591045)

Nome/Razão Social
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA

Próximo Item
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SECRETARIA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2019

AVISO DE PENALIDADE
Aplicar em desfavor da empresa PRONTO EVENTOS TECNOLOGIA E
INTEGRACAO EIRELI, CNPJ nº 12.685.506/0001-60, a penalidade de impedimento de licitar
e contratar com a União pelo prazo de 1 (um) mês, por ter ensejado o retardamento da
execução do Pregão Eletrônico nº 87/2018 (ofertar menor preço na fase de lances ciente
de não cumprir as condições de habilitação), com fundamento no subitem 23.1.2.1.1 do
referido Edital e nos artigos 7º da Lei 10.520/2002 e 28 do Decreto nº 5.450/2005. A
referida penalidade foi registrada no SICAF em 05/09/2019 e terá como termo final a data
de 05/10/2019.

Processo SEI nº 0038762-92.2018.4.03.8000
Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em
Segurança da Informação (SI), para ferramentas de segurança das estações de trabalho e
servidores de rede, abrangendo atualização, manutenção, suporte e administração.
Obtenção do edital: a partir de 10/09/2019, às 14h00, no endereço eletrônico
http://www.trf3.jus.br/transparencia/licitacoes/ ou na Divisão de Compras e Licitações,
situada na Avenida Paulista nº 1.842 - Torre Norte - 11º andar - Bela Vista - São Paulo SP - CEP 01310-945. Informações através dos telefones: (11) 3012-1074/3/5, das 11h00 às
19h00. Recebimento das propostas: até 24/09/2019, às 11h30, no endereço eletrônico
www.licitacoes-e.com.br. Abertura das propostas: 24/09/2019, às 11h30.

SILVIO A. M. STARLING
Diretor-Geral do Superior Tribunal Militar

São Paulo, 6 de setembro de 2019.
LUIZ FERNANDO FERNANDES VIEIRA
Pregoeiro Substituto

AUDITORIA DA 6ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
EDITAL DE INTIMAÇÃO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

A Dra. Sheyla Costa Bastos Dias, MM Juíza Federal Substituta da Auditoria da 6ª
CJM, na forma da lei etc.
Faz saber a todos quanto o presente Edital de Intimação, com prazo de 15
(quinze) dias, aplicando-se, por analogia, o disposto nos Arts. 287, letra "c", c/c 277, inciso
V, letra "c", ambos do CPPM, virem ou dele conhecimento tiverem, uma vez que realizadas
várias tentativas pelo Oficial de Justiça em diversos endereços, o denunciado não foi
encontrado em nenhum daqueles que constam nos autos; que foi indiciado no IPM nº
0000019-71.2016.7.06.0006, o Sr. BRUNO SOUZA SANTANA, brasileiro, filho de Nailson
Dantas de Santana e Josefa Pereira de Souza Irma, nascido em 16/03/1996, natural de
Lagarto/SE, com último endereço Rua José do Nascimento, nº 29, ou Rua José Dantas do
Nascimento nº 29, Centro, Lagarto-SE CEP 4940000, e/ou Rua Arauá, nº 57 casa 3 Bairro
Centro - Aracaju-SE - CEP 49010-330. Em 5/7/2016 o MPM ofereceu denúncia contra o
indiciado como incurso no art. 240 do CPM, tendo sido recebida por este Juízo. O acusado
foi citado pelo Oficial de Justiça em 27/01/2017. Diante do exposto, INTIMA e CHAMA o Sr.
BRUNO SOUZA SANTANA a apresentar rol de testemunhas (art. 417 do CPPM), que
deverão ser apresentadas independentemente de intimação, e para comparecer neste
Juízo, sito à Av. Luiz Viana Filho, nº 1.600, SMUS, Paralela, Salvador/BA, no dia 01/10/2019,
às 15 horas, para a audiência de inquirição de testemunhas arroladas pelo acusado e
audiência de interrogatório. A Defensoria Pública da União será intimada para comparecer
à Audiência. E para que chegue ao conhecimento de todos e do referido indiciado, mandou
passar o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado no Diário de
Justiça. Este Edital passa a vigorar a partir da data de sua publicação. Eu, Dagmar Oliveira Azevedo,
Técnica Judiciária, o digitei. Eu, Milton Sérgio Trindade de Souza, Diretor de Secretaria, o conferi e
subscrevo. Ass: Dra. Sheyla Costa Bastos Dias - Juíza Federal Substituta.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
P.A.: 0007205-26.2019.4.04.8000. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA:
Ephistheme Pesquisa e Planejamento em Educação Ltda. OBJETO: Ministrar 50 horas de
palestras no Programa de Desenvolvimento Gerencial no período 2019/2020.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, inciso II c/c artigo 13, inciso II da Lei 8.666/1993. PREÇO
TOTAL: R$ 25.268,00 (vinte e cinco mil e duzentos e sessenta e oito reais).
RECONHECIMENTO: Márcio Bernardes Jardim, Diretor Administrativo e RATIFICAÇÃO:
Gaspar Paines Filho, Diretor Geral. DATA: 05.09.2019.

DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo do TRF da 4ª Região 0006024-87.2019.
Ata de Registro de Preços nº 32/2019. OBJETO: Registro de preços de Gás
Liquefeito de Petróleo - GLP. PE: 34/2019. Fornecedor: EICHELT E EICHELT LTDA. Preço
unitário Item 01: R$ 295,00. VIGÊNCIA: 04.09.2019 a 04.09.2020. FUNDAMENTO LEGAL:
Leis nºs 8.666/93, 10.520/02 e Decreto 7.892/2013. SIGNATÁRIOS: Márcio Bernardes
Jardim, Diretor Administrativo e Elton Vianei Eichelt, Fornecedor.
MÁRCIO BERNARDES JARDIM
Diretor Administrativo

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

SHEYLA COSTA BASTOS DIAS

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
EXTRATO DE ADITAMENTO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Max Segurança Máxima Ltda.; Objeto do 6º Termo
Aditivo: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato original por mais 12 (doze) meses;
adequar o percentual referente ao Seguro Acidente de Trabalho (SAT) das planilhas de
formação de preços, constantes do subitem 4.1.1 do item 4.1 da Cláusula Quarta,
contemplando a 4ª repactuação de preços; Fundamento Legal: Art. 55, III c/c art. 57, II de
Lei 8.666/93; Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02.061.0569.4257.6013;
Elemento de Despesa: 3.3.90.37.03; Data da assinatura: 03/09/2019; Proc. n.º TRF2-EOF2014/00464; Contrato n.º 060/2015.

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 10/2019. Órgão Gerenciador: TRF5ªR. Órgão
Participante: JF de 1ªInstância em PE e JF de 1ªInstância em RN. Fornecedor: TRUST
CONTROL-SEGURANÇA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. CNPJ:11.061.153/0001-65.
Objeto:Renovação de licenciamento e garantia das soluções de segurança, para o
TRF5ªR.,JF 1ªInstância de PE e JF 1ªInstância do RN. Fundamento Legal: Lei n°10.520/2002;
Dec.n°3.555/2000;
Dec.n°5.450/2005;
LC.n°123/2006;
Dec.n°8.538/2015;
Dec.
n°7.892/2013; Dec. n°7.174/2010; IN.n°04/2014-SLTI/MPOG; Res.n°00279/ 2013-CF-RES e
Lei.n°8.666/1993; Pregão n° 25/2019-TRF5ªR; PAV n°0005690-19.2019.4.05.7000-TRF5ªR.
Preço global registrado:R$ 1.078.667,76(um milhão, setenta e oito mil, seiscentos e
sessenta e sete reais e setenta e seis centavos). Vigência:12(doze)meses, contados da data
da assinatura.Assinatura:06/09/2019. Assinam:Edson Fernandes Santana, Diretor GeralTRF5ªR, e Carlos Eduardo Gomes de Oliveira Santos, representante da TRUST CONTROLSegurança em Tecnologia da Informação LTDA.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2019 - UASG 90028
Nº Processo: TRF2-EOF-2019/227. Objeto: Aquisição de materiais de consumo para
processamento de dados (cartuchos de toner para impressoras Lexmark MS 823DN e CS
521DN), através do Sistema de Registro de Preços.. Total de Itens Licitados: 5. Edital:
10/09/2019 das 12h00 às 17h00. Endereço: Rua Acre, 80, Sala 604, Centro - Rio de
Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90028-5-00083-2019. Entrega
das Propostas: a partir de 10/09/2019 às 12h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 20/09/2019 às 13h30 no site www.comprasnet.gov.br.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2019 - UASG 70011

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

Nº Processo: 0003031-60.2019. Objeto: Registro de Preços de 60 estações de trabalho
necessárias ao bom funcionamento dos cartórios eleitorais. . Total de Itens Licitados: 2.
Edital: 09/09/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377,
Farol - Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00047-2019.
Entrega das Propostas: a partir de 09/09/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 24/09/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

(SIASGnet - 06/09/2019) 90028-00001-2019NE000298
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2019 - UASG 90028
Nº Processo: TRF2-EOF-2019/217. Objeto: Aquisição de 27 (vinte e sete) veículos tipo
sedan médio com capacidade de 5 (cinco) lugares, zero quilômetro, para o Tribunal
Regional Federal da 2ª Região, situado na Rua Acre nº 80, Rio de Janeiro/RJ, nos anos de
2019 e 2020, através do Sistema de Registro de Preços.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
09/09/2019 das 12h00 às 17h00. Endereço: Rua Acre, 80, Sala 604, Centro - Rio de
Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90028-5-00104-2019. Entrega
das Propostas: a partir de 09/09/2019 às 12h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 19/09/2019 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
(SIASGnet - 05/09/2019) 70011-00001-2019NE000032
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2019 - UASG 70011
Nº Processo: 0004364-47.2019. Objeto: Registro de Preços de material de expediente para
atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, para manutenção de suas atividades
no exercício de 2019.. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 09/09/2019 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00048-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 09/09/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
25/09/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro
(SIASGnet - 05/09/2019) 90028-00001-2019NE000298

SECRETARIA-GERAL

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

Nota de empenho: 2019NE000020, emitida em 15/03/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.

(SIASGnet - 05/09/2019) 70011-00001-2019NE000032

Contratado: RODRIGO BRANDÃO VIVEIROS PESSANHA. Objeto: Contratação de docente

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2019 - UASG 70011

para ministrar aulas no curso "A Nova Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro". Modalidade de Licitação: Art. 25, II c/c art. 13, VI da Lei 8666/93. Crédito

Nº Processo: 0011213-69.2018. Objeto: Contratação de serviços de telecomunicações para
prover a comunicação de dados entre a sede o TRE/AL, os Cartórios Eleitorais e escritórios
remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o estado de Alagoas, incluindo:
fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos necessários para o
funcionamento correto destes enlaces, e serviço de implantação, operação, manutenção e

Orçamentário: 02061056942576013 Elemento de despesa: 339036. Valor total do
empenho: R$ 439,00 (quatrocentos e trinta e nove reais). Proc. nº TRF2-EOF2019/00052.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019090900130

Nº 174, segunda-feira, 9 de setembro de 2019
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gerência destes enlaces, conforme especificações do edital e seus anexos.. Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 10/09/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/700115-00049-2019. Entrega das Propostas: a partir de 10/09/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 26/09/2019 às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

Nº 174, segunda-feira, 9 de setembro de 2019

EXTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 5/2019
TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2019, firmado entre a 93ª Zona
Eleitoral e o Município de Rio do Antonio/BA: PAD Nº6923/2019. OBJETO: Cooperação
entre os partícipes visando à disponibilização de pessoal do quadro de servidores do
Município de Rio do Antonio, para a prestação dos serviços de atualização do cadastro
eleitoral mediante incorporação de dados biométricos, nos serviços ordinários ou de
revisão. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 7.444/1985 e 9.454/1997 e as Resoluções TSE nº
21.538/2003 e 23.335/2011. VIGÊNCIA: A partir da assinatura do Termo até 18.02.2020.
ASSINATURA: 14.05.2019. SIGNATÁRIOS: Bel. Antonio de Pádua Alencar , pela 93ªZE, e Jose
Souza Alves, pelo Município de Rio do Antonio.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
(SIASGnet - 06/09/2019) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ

EXTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 5/2019

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2019, firmado entre a 93ª Zona
Eleitoral e o Município de Rio do Antonio/BA: PAD Nº6923/2019. OBJETO: Cooperação
entre os partícipes visando à disponibilização de pessoal do quadro de servidores do
Município de Rio do Antonio, para a prestação dos serviços de atualização do cadastro
eleitoral mediante incorporação de dados biométricos, nos serviços ordinários ou de
revisão. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 7.444/1985 e 9.454/1997 e as Resoluções TSE nº
21.538/2003 e 23.335/2011. VIGÊNCIA: A partir da assinatura do Termo até 18.02.2020.
ASSINATURA: 14.05.2019. SIGNATÁRIOS: Bel. Antonio de Pádua Alencar , pela 93ªZE, e Jose
Souza Alves, pelo Município de Rio do Antonio.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 53/2018, para execução indireta de prestação de
serviços. PARTES: União, através do TRE-AP e a empresa E. R. C. da Silva ME (FOX
SERVIÇOS). Objeto: Altera as Cláusulas Primeira, Terceira e Sexta do instrumento principal,
para fins de inclusão de 02 postos de trabalho de SECRETARIADO, e de 01 posto de
trabalho de GARÇON, bem como para exclusão de 01 posto de trabalho de COPEIRA, a
partir de 09/09/2019. O valor estimado mensal será de R$ 180.279,84 (cento e oitenta mil
e duzentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos). O valor global estimado do
Contrato para 60 meses, passa a ser de R$ 11.777.758,70 (onze milhões e setecentos
setenta e sete mil e setecentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos). DATA DE
ASSINATURA: em 06/09/2019. Signatários: Des. Gilberto Pinheiro, Presidente em exercício
do TRE/AP e Ediane Rodrigues Coelho da Silva, representante da contratada.

EXTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA, firmado entre a 119ª Zona Eleitoral e o
Município de Mucugê /BA: PAD Nº7849/2019. OBJETO: Cooperação entre os partícipes
visando à disponibilização de pessoal do quadro de servidores do Município de Mucugê,
para a prestação dos serviços de atualização do cadastro eleitoral mediante incorporação
de dados biométricos, nos serviços ordinários ou de revisão. FUNDAMENTO LEGAL:
Parágrafo único do artigo 7º e inciso III do artigo 9º da Lei no 7.444/1985, c/c o art. 78 da
Resolução TSE nº 21.538/2003 e o art. 12 da Resolução TSE nº 23.440/2015. VIGÊNCIA:
Período de 22.05.2019 a 18.02.2020. ASSINATURA: 22.05.2019. SIGNATÁRIOS: Bel. Gustavo
Henrique Almeida Lyra, pela 119ªZE, e Cláudio Manoel Luz Silva, pelo Município de
Mucugê.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 2/2019
TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA, firmado entre a 117ª Zona Eleitoral e o
Município de Pindaí /BA: PAD Nº10872/2019. OBJETO: Cooperação entre os partícipes
visando à disponibilização de pessoal do quadro de servidores do Município de Pindaí, para
a prestação dos serviços de atualização do cadastro eleitoral mediante incorporação de
dados biométricos, nos serviços ordinários ou de revisão. FUNDAMENTO LEGAL: Parágrafo
único do artigo 7º e inciso III do artigo 9º da Lei no 7.444/1985, c/c o art. 78 da Resolução
TSE nº 21.538/2003 e o art. 12 da Resolução TSE nº 23.440/2015. VIGÊNCIA: Período de
01(um) ano da data da assinatura do Termo. ASSINATURA: 07.05.2019. SIGNATÁRIOS: Bel.
Pedro Silva e Silvério, pela 117ªZE, e Ionaldo Aurélio Prates, pelo Município de Pindaí.

EXTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 5/2019
TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA, firmado entre a 29ª Zona Eleitoral e a
Câmara Municipal de Santa Cruz da Vitória/BA: PAD Nº8529/2019. OBJETO: Cooperação
entre os partícipes visando à disponibilização de pessoal do quadro de servidores Câmara
Municipal de Santa Cruz da Vitória, para a prestação dos serviços de atualização do
cadastro eleitoral mediante incorporação de dados biométricos, nos serviços ordinários ou
de revisão. FUNDAMENTO LEGAL: Parágrafo único do artigo 7º e inciso III do artigo 9º da
Lei no 7.444/1985, c/c o art. 78 da Resolução TSE nº 21.538/2003 e o art. 12 da Resolução
TSE nº 23.440/2015. VIGÊNCIA: Período de 01 (um) ano a partir da assinatura do termo.
ASSINATURA: 23.05.2019. SIGNATÁRIOS: Bel. Alex Venícius Campos Miranda, pela 29ªZE, e
Marco Antônio da Silva, pela Câmara Municipal de Santa Cruz da Vitória.

EXTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 1/2019
TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA, firmado entre a 117ª Zona Eleitoral e o
Município de Licínio de Almeida/BA: PAD Nº11463/2019. OBJETO: Cooperação entre os
partícipes visando à disponibilização de pessoal do quadro de servidores do Município de
Licínio de Almeida, para a prestação dos serviços de atualização do cadastro eleitoral
mediante incorporação de dados biométricos, nos serviços ordinários ou de revisão.
FUNDAMENTO LEGAL:Parágrafo único do artigo 7º e inciso III do artigo 9º da Lei no
7.444/1985, c/c o art. 78 da Resolução TSE nº 21.538/2003 e o art. 12 da Resolução TSE
nº 23.440/2015. VIGÊNCIA: Período de 01 (um) ano da assinatura do Termo. ASSINATURA:
07.05.2019. SIGNATÁRIOS: Bel. Pedro Silva e Silvério, pela 117ªZE, e Frederico Vasconcellos
Ferreira, pelo Município de Licínio de Almeida.

EXTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 4/2019

TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA, firmado entre a 98ª Zona Eleitoral e a
Prefeitura Municipal de Cotegipe/BA: PAD Nº11792/2019. OBJETO: Cooperação entre os
partícipes visando à disponibilização de pessoal do quadro de servidores da Prefeitura de
Cotegipe/BA, para a prestação dos serviços de atualização do cadastro eleitoral mediante
incorporação de dados biométricos, nos serviços ordinários ou de revisão. FUNDAMENTO
LEGAL: Parágrafo único do artigo 7º e inciso III do artigo 9º da Lei no 7.444/1985, c/c o art.
78 da Resolução TSE nº 21.538/2003 e o art. 12 da Resolução TSE nº 23.440/2015.
VIGÊNCIA: 13/05/2019 a 18/02/2020. ASSINATURA: 07.06.2019. SIGNATÁRIOS: Bel. Leandro
de Castro Santos, pela 98ªZE, e Márcia Sá Teles, pela Prefeitura de Cotegipe/BA.

TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA, firmado entre a 29ª Zona Eleitoral e o
Município de Santa Cruz da Vitória/BA: PAD Nº8529/2019. OBJETO: Cooperação entre os
partícipes visando à disponibilização de pessoal do quadro de servidores do Município de
Santa Cruz da Vitória, para a prestação dos serviços de atualização do cadastro eleitoral
mediante incorporação de dados biométricos, nos serviços ordinários ou de revisão.
FUNDAMENTO LEGAL: Parágrafo único do artigo 7º e inciso III do artigo 9º da Lei no
7.444/1985, c/c o art. 78 da Resolução TSE nº 21.538/2003 e o art. 12 da Resolução TSE
nº 23.440/2015. VIGÊNCIA: Período de 01 (um) ano a partir da assinatura do termo.
ASSINATURA: 23.05.2019. SIGNATÁRIOS: Bel. Alex Venícius Campos Miranda, pela 29ªZE, e
Carlos André de Brito Coelho, pelo Município de Santa Cruz da Vitória.

EXTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 2/2019

EXTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA, firmado entre a 160ª Zona Eleitoral e a
Prefeitura de Santa Bárbara/BA: PAD Nº6610/2019. OBJETO: Cooperação entre os
partícipes visando à disponibilização de pessoal do quadro de servidores da Prefeitura de
Santa Bárbara/BA, para a prestação dos serviços de atualização do cadastro eleitoral
mediante incorporação de dados biométricos, nos serviços ordinários ou de revisão.
FUNDAMENTO LEGAL: Parágrafo único do artigo 7º e inciso III do artigo 9º da Lei no
7.444/1985, c/c o art. 78 da Resolução TSE nº 21.538/2003 e o art. 12 da Resolução TSE
nº 23.440/2015. VIGÊNCIA: Período de 06/05/2019 até o encerramento do cadastramento
biométrico da 160ªZE. ASSINATURA: 24.04.2019. SIGNATÁRIOS: Bel. Carla Santa Bárbara
Vitório, pela 160ªZE, e Jailson Costa dos Santos, pela Prefeitura de Santa Bárbara/BA.

TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 01/2019, firmado entre a 37ª Zona
Eleitoral e a Câmara Municipal de Maracás/BA: OBJETO: Cooperação entre os partícipes
visando à disponibilização de pessoal do quadro de servidores da Câmara Municipal de
Maracás, para a prestação dos serviços de atualização do cadastro eleitoral mediante
incorporação de dados biométricos, nos serviços ordinários ou de revisão. FUNDAMENTO
LEGAL: Leis no 7.444/1985 e 9.454/1997, c/c as Resoluções TSE nº 21.538/2003 e
23.440/2015. VIGÊNCIA: De 02.05.2019 a 31.10.2019. ASSINATURA: 06.05.20119.
SIGNATÁRIOS: Bel. Paulo Henrique Esperon Lorena, pela 37ªZE, e Heugenio Gomes Meira,
pela Câmara Municipal de Maracás.

EXTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 3/2019

EXTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 1/2019

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2019, firmado entre a 63ª Zona
Eleitoral e o Município de Lagoa Real/BA: PAD Nº6845/2019. OBJETO: Cooperação entre os
partícipes visando à disponibilização de pessoal do quadro de servidores do Município de
Lagoa Real, para a prestação dos serviços de atualização do cadastro eleitoral mediante
incorporação de dados biométricos, nos serviços ordinários ou de revisão. FUNDAMENTO
LEGAL: parágrafo único do artigo 7º e inciso III do art. 9º da Lei nº 7.444/1985 c/c o art.
78 da Resolução TSE nº 21.538/2003 e o art. 12 da Resolução TSE nº 23.440/2015 e art.
2º da Resolução TRE/BA nº 37/2018. VIGÊNCIA: Período de 01 (um) ano a partir da
assinatura do Termo. ASSINATURA: 22.04.2019. SIGNATÁRIOS: Bel. José Eduardo das Neves
Brito , pela 63ªZE, e Pedro Cardoso Castro, pelo Município de Lagoa Real.

PAD Nº9974/2019. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO
TÉCNICA Nº03/2018, firmado entre a 37ª Zona Eleitoral e o Município de Itiruçu /BA.
OBJETO: Cooperação entre os partícipes visando à disponibilização de pessoal do quadro
de servidores do Município de Itiruçu, para a prestação dos serviços de atualização do
cadastro eleitoral mediante incorporação de dados biométricos, nos serviços ordinários ou
de revisão. FUNDAMENTO LEGAL: Leis no 7.444/1985 e 9.454/1997, c/c as Resoluções TSE
nº 21.538/2003 e nº 23.335/2011. VIGÊNCIA: Até final da revisão do eleitorado.
ASSINATURA: 21.05.2019. SIGNATÁRIOS: Bel. Paulo Henrique Esperon Lorena, pela 37ªZE, e
Lorenna Moura Di Gregório pelo Município de Itiruçu.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 1/2019

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA, firmado
entre a 37ª Zona Eleitoral e o Município de Lagedo do Tabocal /BA: PAD Nº9974/2019.
OBJETO: Cooperação entre os partícipes visando à disponibilização de pessoal do quadro
de servidores do Município de Lagedo do Tabocal, para a prestação dos serviços de
atualização do cadastro eleitoral mediante incorporação de dados biométricos, nos serviços
ordinários ou de revisão. FUNDAMENTO LEGAL: Leis no 7.444/1985 e 9.454/1997, c/c as
Resoluções TSE nº 21.538/2003 e nº 23.335/2011. VIGÊNCIA: Até final da revisão do
eleitorado. ASSINATURA: 21.05.2019. SIGNATÁRIOS: Bel. Paulo Henrique Esperon Lorena,
pela 37ªZE, e Mariane Isabel Moreira Fagundes pelo Município de Lagedo do Tabocal

TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2019, firmado entre a 63ª Zona
Eleitoral e o Município de Lagoa Real/BA: PAD Nº6845/2019. OBJETO: Cooperação entre os
partícipes visando à disponibilização de pessoal do quadro de servidores do Município de
Lagoa Real, para a prestação dos serviços de atualização do cadastro eleitoral mediante
incorporação de dados biométricos, nos serviços ordinários ou de revisão. FUNDAMENTO
LEGAL: parágrafo único do artigo 7º e inciso III do art. 9º da Lei nº 7.444/1985 c/c o art.
78 da Resolução TSE nº 21.538/2003 e o art. 12 da Resolução TSE nº 23.440/2015 e art.
2º da Resolução TRE/BA nº 37/2018. VIGÊNCIA: Período de 01 (um) ano a partir da
assinatura do Termo. ASSINATURA: 22.04.2019. SIGNATÁRIOS: Bel. José Eduardo das Neves
Brito , pela 63ªZE, e Pedro Cardoso Castro, pelo Município de Lagoa Real.
EXTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 2/2019

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA, firmado entre a 29ª Zona Eleitoral e a
Prefeitura Municipal de Ibicaraí/BA: PAD Nº 6865/2019. OBJETO: Cooperação entre os
partícipes visando à disponibilização de pessoal do quadro de servidores da Prefeitura de
Ibicaraí/BA, para a prestação dos serviços de atualização do cadastro eleitoral mediante
incorporação de dados biométricos, nos serviços ordinários ou de revisão. FUNDAMENTO
LEGAL: Parágrafo único do artigo 7º e inciso III do artigo 9º da Lei no 7.444/1985, c/c o art.
78 da Resolução TSE nº 21.538/2003 e o art. 12 da Resolução TSE nº 23.440/2015.
VIGÊNCIA: 01 (um) ano a contar da data de assinatura do Termo. ASSINATURA: 09.05.2019.
SIGNATÁRIOS: Bel. Alex Vinicius Campo Miranda, pela 29ªZE, e Luiz Jácome Brandão Neto,
pela Prefeitura de Ibicaraí/BA.

Termo de Credenciamento nº. 07/2019. Processo SEI nº. 0005010-10.2019.6.07.8100.
Credenciada: Avallon Dermatologia e Oftalmologia S/S Ltda. (CNPJ: 07.230.712/0001-46).
Objeto: Prestação de serviços de assistência e atendimento médico e/ou hospitalar.
Vigência: 60 meses. Fundamento Legal: art. 25, da Lei nº 8.666/93, além da Resolução
TRE/DF nº 7.694, de 30 de junho de 2016. Data e assinaturas: Brasília, 05/09/2019. Sra. Lúcia
Carvalho Bitar Yung Tay, Diretora-Geral do TRE-DF, e Dr. Orlando Oliveira De Morais.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019090900131

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO
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ARTHUR MELO

Setembro Verde
alerta para relevância
da doação de órgãos
Ao TH Entrevista, coordenadora da Central de Transplantes,
Daniela Ramos, fala sobre ações da campanha em Alagoas

P

ara comemorar o Dia
Nacional da Doação de
Órgãos, que acontece
no próximo dia 27, a Secretaria de Estado de Saúde
(Sesau) irá promover uma
série de eventos este mês.
As ações irão integrar a programação alusiva ao Setembro Verde, dedicado à conscientização sobre o tema. O
verde é adotado como a cor
símbolo da doação de órgãos
em todo o mundo.
A expectativa da Central
de Transplantes de Alagoas
(CTA) é chamar a atenção
para a importância de declarar-se doador de órgãos e a
necessidade de tornar público esse desejo aos seus familiares. Isso porque, segundo
prevê a legislação brasileira,
a autorização deverá ser do
cônjuge, do companheiro ou
do parente consanguíneo de
maior idade e juridicamente
capaz.
Recebida pelo TH Entrevista desta semana, a
coordenadora da Central de
Transplantes de Alagoas,
Daniela Ramos, explicou
que a morte ainda é um
tema muito delicado e existe
todo um trabalho de acolhimento para as famílias que
perderam um ente querido.
“Quando um paciente tem
morte encefálica, nós acolhemos a família aqui na Central de Transplantes e tentamos fazê-la entender que
um pedaço daquela pessoa
pode continuar viva dentro
de alguém”, comentou.
Ela conta que este ano
Alagoas já realizou quatro
transplantes de coração,
cinco de rim e 29 de córnea.
(QWUHRVEHQHÀFLDGRVHVWiR
ex-vendedor de peças automotivas Dayvid Alexandre
Santos, 31 anos, que recebeu um novo coração. Para

aumentar este número e,
consequentemente,
redu]LUDÀODGHHVSHUD'DQLHOD
Ramos ressalta que é importante elevar a consciência
das pessoas sobre o ato da
doação de órgãos, diminuindo dúvidas e mitos sobre o
processo.
Em Alagoas, atualmenWH  SHVVRDV HVWmR QD ÀOD
de espera para receber um
rim, uma espera por um
novo coração e outras 241
aguardam por uma córnea.
“No Brasil, para ser doador
de órgãos e tecidos, não é
necessário deixar nenhum
documento por escrito. Basta manifestar essa vontade
para os familiares. A doação
de órgãos e tecidos só acontece após autorização familiar documentada”, explicou
Daniela Ramos.
A doação pode ser de órgãos (rim, fígado, coração,
pâncreas pulmão e intestino) ou de tecidos (córnea,
pele, ossos, válvulas cardíacas, cartilagem, medula óssea e sangue de cordão umbilical). No caso de órgãos
como o rim, parte do fígado
e da medula óssea, pode ser
feita em vida. Em Alagoas,
HVSHFLÀFDPHQWHVmRUHDOL]Ddos os transplantes de rim,
coração e córnea.
Já a doação de pessoas
falecidas somente acontece
DSyVDFRQÀUPDomRGRGLDJnóstico de morte encefálica.
Geralmente são pessoas que
sofreram um acidente automobilístico ou sofreram
alguma queda, ocasionando o traumatismo craniano.
Também são potenciais doadores àqueles que sofreram
um Acidente Vascular Cerebral (AVC), popularmente
chamado de derrame, e que
posteriormente evoluíram
para morte encefálica.

CTA

Atividades serão promovidas
durante todo mês de setembro
No dia 15, a partir das
9h, a CTA participa de uma
ação educativa promovida
pela Associação Alagoana
dos Doentes e Transplantados de Fígado (ALAF). Durante o evento, que acontece rua fechada da Praia da
Ponta Verde, em Maceió,
haverá distribuição de material informativo e disponibilização de testes rápidos
de hepatite.
As ações para conscientizar a população alagoana sobre a importância da
doação de órgãos seguem
no dia 17, às 8h30. Nessa
data, está programado um
encontro das Comissões
Intra-Hospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos no
auditório do Hospital Geral
do Estado (HGE), no bairro
Trapiche, em Maceió.
A programação segue
nos dias 20 e 21, no Centro
Cultural e de Exposições
Ruth Cardoso, no bairro
Jaraguá, em Maceió, com
a realização do IV Simpósio Alagoano de Órgãos e
Transplantes. “O evento
terá vagas para 200 participantes e está com as ins-

crições abertas através do
e-mail doevida.al@hotmail.
com”, ressaltou a coordenadora da Central de Transplantes de Alagoas, Daniela
Ramos.
Também está prevista
uma ação de conscientização, no próximo dia 22, durante o intervalo do jogo entre CSA e Ceará, no Estádio
Rei Pelé, situado no bairro
Trapiche, em Maceió. Já no
dia 27 serão realizadas paOHVWUDV H SDQÁHWDJHQV QD
sede da Sesau, no bairro Jaraguá, em Maceió.
Para obter mais informações sobre como se declarar
doador de órgãos e sobre
o processo de doação, basta entrar em contato com
a Central de Transplantes de Alagoas. O contato
pode ser feito pelo telefone
(82) 3376-8186 ou através
do e-mail:doevida@saude.
al.gov.br .
A entrevista completa
com a coordenadora da Central de Transplantes de Alagoas, Daniela Ramos, pode
ser vista no portal tribunahoje.com e no canal do
YouTube PortalTribuna.

Daniela Ramos destaca que é
importante elevar a consciência das pessoas para elevar o
número de doadores

GUERREIRO PATRIMÔNIO IMATERIAL

VALDICE GOMES – cojira.al@gmail.com

Genocídio negro: é preciso reagir!

A

reprodução massiva da violência contra a população negra, amparada pelos discursos de ódio e intolerância dos governantes que
fazem suas plataformas políticas banalizando a vida e legitimando a
morte, nos faz insistir na necessidade de discutir intensamente o racismo.
Nos últimos tempos os fatos mostram e conduzem para nos levar a crer
que a elite deste país está colocando em prática o plano construído há
décadas do genocídio da população negra. A violência continua recaindo
sobre os corpos negros em um processo iniciado com a escravidão e
que chega aos noticiários atuais. Como o jovem negro que teve suas
roupas arrancadas, amordaçado e chicoteado por dois seguranças de
um mercado, em São Paulo, após furtar barras de chocolate. Qualquer
semelhança com os tempos de escravidão, não é mera coincidência.
A revista Carta Capital, em artigo escrito por Ana Inês Algorta Latorre,
mostra o extermínio da juventude negra, como no Rio de Janeiro que
“do início do ano até maio, 434 pessoas – sim, 434 vidas humanas –
foram mortas pela polícia carioca, o maior número em 21 anos, e segue
crescendo.” O fato ocorrido neste ano, quando um jovem de 19 anos foi
morto pelo segurança do supermercado Extra, do Grupo Pão de Açúcar,
na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Em um ato de total violência, o
segurança deu uma gravata e jogou seu peso sobre ele e mesmo sendo
alertado pelos presentes, insistiu em tirar a vida de mais um jovem negro.
(VWDVHPXLWDVRXWUDVKLVWyULDVVHHQFRQWUDPSRUXPPRWLYRHVSHFL¿FR
VHUQHJURHSREUHQHVWHSDtVpXPJUDQGHGHVD¿R'HDFRUGRFRPDV
últimas pesquisas divulgadas, a exemplo do Atlas da Violência - uma das
SURGXo}HVFLHQWt¿FDVS~EOLFDVPDLVLPSRUWDQWHVGRSDtVDQRDSyVDQRD
barbárie só cresce e a situação da segurança pública no Brasil, só piora.
A pesquisa constata que 75,5% das vítimas de assassinato em 2017
eram indivíduos negros. A taxa de homicídios de negros (pretos e pardos)
por grupo de 100 mil habitantes foi de 43,1, ao passo que a de não
negros (brancos, amarelos e indígenas) foi de 16,0. Ou seja, para cada
indivíduo não negro que sofreu homicídio em 2017, aproximadamente,
2,7 negros foram mortos. Uma história após a outra, uma dado estatístico
após o outro e as autoridades competentes não se mostram dispostas
a mudar o cenário. Pelo contrário, com propostas de acabar com a
violência e a criminalidade, o ministro da justiça Sergio Moro apresentou
um projeto de lei que chamou de ‘pacote anticrime’, prevendo diversas
medidas, inclusive autorizando policiais a matarem em ‘legítima defesa’.
Em um Estado em que primeiro se atira e mata para depois ver quem é
só se pode concluir que o plano de genocídio da população negra está
em ação. O blog do Sakamoto faz importante análise da conjuntura sobre
os incontáveis casos de extermínio. “A sensação de impunidade dos capatazes é potencializada toda vez que governantes dizem ao Brasil que
ele não precisa se preocupar com as consequências de seu passado. Em
julho de 2018, durante entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura,
por exemplo, o então pré-candidato Jair Bolsonaro, questionado sobre
a forma que pretendia reparar a dívida histórica da escravidão, responGHX³4XHGtYLGD"(XQXQFDHVFUDYL]HLQLQJXpPQDPLQKDYLGD´(VWDH
RXWUDVDWLWXGHVQRVOHYDPSDUDDOpPGDUHÀH[mReSUHFLVRUHDJLU

MULHERES ALAGOANAS
A Semana Cultural da Uncisal 2019 acontece de hoje (10) ao dia 12 de
setembro, na sede da Universidade de Ciências da Saúde de Alagoas
(Uncisal), em Maceió. O tema desse ano foi escolhido em homenagem
as “Mulheres Alagoanas” que encantam e são exemplos para todos nós
pela sua força, garra e arte. Com verdadeiras lições de vida, as homHQDJHDGDVVmR=H]DGR&{FR6LOGH&DSHODH0HVWUD,ULQHLD2(YHQWR
pDEHUWRDWRGDFRPXQLGDGHDFDGrPLFDFRPGLUHLWRDFHUWL¿FDGRHFRQWD
com diversas atividades, tais como exposição de artesanato, apresenWDo}HVDUWtVWLFDHR¿FLQDVGHPDUDFDWXWXUEDQWHVWUDQoDVPDTXLDJHP
DUWHVFrQLFDVHQWUHRXWUDV3DUDSDUWLFLSDUGDVR¿FLQDVpQHFHVViULR
UHDOL]DUSUHYLDPHQWHDVLQVFULo}HVQROLQNKWWSVGRLW\FRPEUVHPDQDGDculturadauncisal2019, que dispõe a programação completa.
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Símbolo de resistência, o Guerreiro faz parte do ciclo natalino alagoano.
2VSHGDoRVGHHVSHOKRPLoDQJDVH¿WDVRUQDPHQWDPDVHVFXOWXUDV
de igrejas ou catedrais confeccionadas em chapéus usados por todos
os integrantes do grupo. Em reconhecimento a importância histórica e
FXOWXUDOR*XHUUHLURUHFHEHXWtWXORGH3DWULP{QLR,PDWHULDOGH$ODJRDV
LQVFULWRQR/LYURGH5HJLVWURGR3DWULP{QLR&XOWXUDOGH$ODJRDV±&DWegoria III “Fontes de expressão, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas”.
$SURSRVWDIRLDSUHVHQWDGDSHODHVSHFLDOLVWDHPFXOWXUDSRSXODU-RVH¿QD
Novaes. A decisão unânime foi concedida por meio de última reunião
no Palácio dos Palmares, do Conselho Estadual de Cultura de Alagoas.
$WXDOPHQWHKiJUXSRVGH*XHUUHLURHPYiULDVFLGDGHV0DFHLy$QDGLD
Arapiraca, Atalaia, Cajueiro, Junqueiro, Lagoa da Canoa, Maribondo,
Messias, Pilar, União dos Palmares e Viçosa, entre outras.

PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER
A Assembleia Legislativa de Alagoas realizou, na ultima sexta-feira (6),
uma sessão especial para instalação da Procuradoria Especial da Mulher. A procuradoria tem como missão criar uma rede de proteção para
a mulher recebendo denúncias de violência, acompanhamento de atos
GLVFULPLQDWyULRVFRQWUDDPXOKHUDOpPGH¿VFDOL]DUHDFRPSDQKDUDLPplementação de políticas públicas. Órgãos idênticos a esse, já existem
em outras Assembleias Legislativas e no âmbito da Câmara Federal e,
em razão disso, fez-se necessário alongar a rede de proteção, criando a
Procuradoria no Parlamento alagoano, disseminando a Procuradoria da
Mulher Itinerante nas câmaras de vereadores para, em conjunto com as
esferas federal e municipal, atuar em defesa das mulheres.

SEMINÁRIO RACISMO
Em meio a tantos retrocessos, precisamos fortalecer o debate sobre
DVTXHVW}HVpWQLFRUDFLDLV&RPRREMHWLYRGHID]HULPSRUWDQWHUHÀH[mR
VHUiUHDOL]DGRR6HPLQiULR5DFLVPRLGHQWLGDGHQHJUDHUHOLJLRVLGDGH
afro-brasileira, no dia 12 de setembro, às 19h, na A Caverna, em Arapiraca. O evento gratuito com uma das maiores referências do movimento
negro no nordeste, o professor doutor, Clébio Araújo, que é coordenador de Estudos afro-brasileiros da Universidade Estadual de Alagoas
(Uneal) e presidente do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade
Racial de Alagoas (Conepir). O seminário faz parte das ações do projeto
Incursão Cultural, Coletivo cultural da cidade de Arapiraca. As inscrições
SRGHPVHUIHLWDVQROLQNKWWSVGRLW\FRPEUVHPLQDULRUDFLVPRLGHQWLdade-negra-e-religiosidade-afro-brasileira

SURURU DA NEGA
A celebração do samba na parte alta da cidade de Maceió está de
volta. O Sururu da Nega acontecerá no dia 15 de setembro, a partir das
15h, no pátio da fábrica da cervejaria artesanal Deodora, que tem sua
fábrica localizada no bairro do Tabuleiro dos Martins. Essa é a segunda
edição do projeto iniciada no ano de 2018, idealizado por Ábia Marpin
e Mel Nascimento, exclusivamente para movimentar a parte alta da
cidade, por perceberem uma lacuna se tratando de projetos culturais na
região. O Sururu da Nega conta com a participação de vários sambistas
alagoanos, os ingressos para o grande encontro já estão a venda na
SODWDIRUPDKWWSVZZZV\PSODFRPEUVXUXUXGDQHJDVDPEDQDSDUWH
alta-de-maceio__621796

CHAMADA PÚBLICA AUDIOVISUAL
O edital do Audiovisual – Maceió 2019, lançado pela Prefeitura de
Maceió, por meio da Fundação Municipal de Ação Cultural (FMAC),
IRLSURUURJDGR2VLQWHUHVVDGRVHPSDUWLFLSDUGDVFDWHJRULDVFXUWD
média-metragem e cineclube podem apresentar propostas até o dia
GHVHWHPEUR-iSDUDDVFDWHJRULDVGHORQJDPHWUDJHPWHOH¿OPH
festival de cinema e capacitação, o edital permanece aberto até o dia
30 de setembro. A chamada pública é o resultado de uma parceria entre
o Município e a Agência Nacional de Cinema (Ancine), que irá destinar R$ 6 milhões ao segmento do audiovisual. O edital irá selecionar
propostas para a produção de 12 curtas-metragens, oito cineclubes, três
ORQJDVPHWUDJHQVWUrVIHVWLYDLVQDFLRQDLVGHFLQHPDWUrVWHOH¿OPHV
além de ações de capacitação voltadas ao segmento. Mais informações
HRHGLWDOFRPSOHWRHVWmRGLVSRQtYHLVQROLQNKWWSZZZPDFHLRDOJRY
EUHGLWDOGRDXGLRYLVXDOWHPLQVFULFRHVSURUURJDGDVFRQ¿UD
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 10 de setembro de 2019.

À CPREG, após publicação do Aviso de Licitação no
DOU, na Tribuna Independente e no Portal da Transparência,
para realização do certame.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 10/09/2019, às 14:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0592303 e o código CRC 3ADE0DC9.

0011213-69.2018.6.02.8000

Despacho SLC 0592303

0592303v1

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1466

Portaria PREGOEIROS 15 03 2019 (0594801)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1467

Portaria PREGOEIROS 15 03 2019 (0594801)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1468

Portaria PREGOEIROS 15 03 2019 (0594801)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1469

012456789 26

8 86  2 4567

14

F4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
95GH21F72744444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
5 A>2444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
9GH21F7274444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444I6
F444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444I6
9GH21F7274444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444I4
F444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444I4
9:GH21F72744444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444449I
J 114444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444449I
F4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444449:
KL=MK05LK<0KFN<L90OFOF<PLK0O444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444449:
QRSTUVWXYZX[V\
]^_`abcadefghijklmna^mnojapjojq

ZR[rSstVuSW
WvwxYywYZz{x|y{}v{

d~

Zwzvz|YZz{x|y}|YYYYZR[r

nmhomjgaaaad~ada
d~ada^aaomjgdmdmn
aa
`admnhpm^omap`aohfe^jgamh̀^jgamgmho`jgapmajgj`jna~a~aa¡¢a£a¤¥a¦~a~§ä¤~a©~aa~ahªaa
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jaa~a~¯~ä~aa~§a~aa
¥¨³«
¤««~~¤~É±~«¨¥¨~Ê~¯~É~§Ë
É~©~É~É±~Êa§~¯~a~a¼©~a°§~a
ÌÍÎaa~a¼©~aiiaWÌWÏ«
a
!"#$%&'(")*+#$,-$./0(1-$%&'(#"-&$,'$2&-3#-04526 12127 1212 1444455484556 494:445568;6 16<166 
=>? 7@7<=@78A2 12 2121 27B12>AC88DDD44E64
Portaria PREGOEIROS 12 09 2019 (0594802)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1470

Brasília, 16 de setembro de 2019
Ao,
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Esclarecimentos
Referência Pregão Eletrônico N° 49/2019

Sr. Pregoeiro,
A OI MÓVEL S/A (Sucessora por incorporação da TNL PCS S.A.) - Em recuperação Judicial,
inscrita no CNPJ sob o nº 33.000.118/0001-79, estabelecida no SCN, Qd. 03, BL. A - Andar
Térreo-Parte 2 ED. Estação Tel. Centro Norte, Brasília-DF, tendo em vista a intenção de participar do referido certame, vem solicitar junto a esse respeitoso órgão os seguintes esclarecimentos:

Esclarecimento 1 – Das Multas
“Para efeito de aplicação de advertência e multa, às infrações são atribuídos graus, conforme as tabelas a seguir:...” (Pag.: 82 do edital).
As multas previstas no edital e seus anexos possuem como referência o valor global do
contrato. Não observamos razoabilidade na exigência em questão, uma vez que a rede
será composta por diversos sites e em caso infrações, entendemos que a CONTRATADA
deverá ser penalizada apenas pelos sites que deixarem de cumprir as exigências previstas
no edital. As multas sobre o valor global impedem a ampla competitividade, restringe participação no certame e não proporcionam preços mais vantajosos para essa Administração.
Entendemos que as multas serão aplicadas sobre o valor mensal do site que não cumprir
as exigências previstas no edital.
Está correto nosso entendimento? Caso contrário favor esclarecer.

Esclarecimento 2 – Das chamadas telefônicas
“Permitir chamadas originadas de linhas telefônicas convencionais ou celulares, de acordo com a determinação do TRE/AL (o uso de chamadas via
celular pode ser autorizado ou não em determinados períodos)”. (Pag. 39
do edital).
Entendemos que o item supracitado, trata-se de um erro material, uma vez que o objeto
de contratação é prestação de serviços de telecomunicações para prover a comunicação de dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, os Cartórios Eleitorais
e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, não sendo previsto a contratação de serviço de
telefonia STFC.
Está correto nosso entendimento? Caso contrário favor esclarecer.
Pág. 1
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Esclarecimento 3 – Da viabilidade de atendimento
“Em caso de mudança de endereço de qualquer dos sites integrantes do
Backbone Secundário (Cartórios Eleitorais ou Prédio Sede do TRE/AL), um
novo enlace será solicitado para o novo endereço. Os enlaces instalados
nos locais atuais serão desativados assim que o(s) enlace(s) for(em) instalado no novo local (instalação de novo circuito com efeito de alteração de
endereço).” (Pag.: 39 do edital).
Entendemos que as mudanças de endereços estão sujeitas a viabilidade técnica/financeira de atendimento.
Está correto nosso entendimento? Caso contrário favor esclarecer.

Esclarecimento 4 – Da relação de estabelecimentos
“Relação dos estabelecimentos (matriz e/ou filiais e/ou pontos de assistência) que a licitante possui, cada qual apto a prestar os serviços de suporte
aos enlaces de dados solicitados neste Termo de Referência, devendo
compreender, no mínimo, um escritório no estado Alagoas;
Na relação dos estabelecimentos devem ser discriminados o nome, CNPJ,
endereço, telefone e responsável técnico.” (Pag.: 65 do edital).
Entendemos que o contato 0800 da equipe técnica de atendimento proativa atende ao
requisito de responsável técnico. Uma vez que os chamados serão abertos e tratados por
está equipe, não havendo um único responsável técnico. Além da equipe técnica responsável pela abertura e tratamento dos chamados, o TRE-AL poderá entrar em contato com
o preposto do contrato. Neste caso, entendemos que não haverá obrigatoriedade de
informar na proposta nome, endereço, telefone e responsável técnico assim como a relação de estabelecimentos, considerando é previsto no edital os prazos máximos de atendimento.
Está correto nosso entendimento? Caso contrário favor esclarecer.
Esclarecimento 5 – Do valor unitário mensal
Entendemos no campo “VALOR UNITÁRIO MENSAL” referente ao serviço mensal do link de
acordo com a planilha de preços, é um valor único da mensalidade que poderá ser composto com o valor referente a soma do Link + Roteador + Sistema de Gerenciamento.
Está correto nosso entendimento? Caso contrário favor esclarecer.

Desde já agradecemos à atenção dispensada e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Pág. 2
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Brasília, 17 de setembro de 2019
Ao,
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Esclarecimentos - 2
Referência Pregão Eletrônico N° 49/2019

Sr. Pregoeiro,
A OI MÓVEL S/A (Sucessora por incorporação da TNL PCS S.A.) - Em recuperação Judicial,
inscrita no CNPJ sob o nº 33.000.118/0001-79, estabelecida no SCN, Qd. 03, BL. A - Andar
Térreo-Parte 2 ED. Estação Tel. Centro Norte, Brasília-DF, tendo em vista a intenção de participar do referido certame, vem solicitar junto a esse respeitoso órgão os seguintes esclarecimentos:

Esclarecimento 1 – Das Multas
“Informações precisas sobre cada um dos enlaces ofertados (nuvem WAN
que compõe o Backbone Secundário, Concentrador, conexões dedicadas),
comprovando o atendimento a todos os requisitos estabelecidos neste Termo de Referência;” (Pag.: 66 do edital).
Entendemos que a CONTRATADA poderá apresentar apenas a infraestrutura de acesso de
última milha contendo o trecho envolvido no fornecimento do serviço, conexão entre o
ponto de presença da CONTRATADA e os equipamentos de comunicação de dados da
CONTRATADA instalados nas dependências da CONTRATANTE, pois, por questões e segurança e Governança corporativa, não e compartilhado a nuvem WAN (Backbone). No
Backbone das operadoras trafegam dados de diversos clientes com compromisso de manutenção e sigilo, não sendo possível disponibilizar para clientes específicos a planta da
rede. Entedemos ainda que o trecho última milha do acesso poderá ser disponibilizado na
fase de ativação do links.
Nosso entendimento esta correto? Caso contrario, gentileza esclarecer.

Desde já agradecemos à atenção dispensada e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Pág. 1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de setembro de 2019.

Senhor Coordenador,
A Empresa OI Móvel S/A (Sucessora por
incorporação da TNL PCS S.A), solicita os devidos
esclarecimentos,
conforme
eventos 0595743 e 0595744,
referentes ao Pregão Eletrônico n.º 49/2019.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 18/09/2019, às 13:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0595746 e o código CRC B43BCF12.
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Despacho PREG 0595746

0595746v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de setembro de 2019.

À CPREG
Sr. Pregoeiro,
Em atenção ao Despacho PREG 0596152, quanto
aos pedidos de esclarecimentos da empresa Oi, docs.
0595743 e 0595744, segue:
Solicitação de Esclarecimentos 01
Quanto ao Esclarecimento 1 - Das Multas: o entendimento não está
correto. As multas, conforme o caso e previsão, serão aplicadas
tendo por referência o valor global, sempre no interesse da
Administração e considerada a relevância dos serviços objeto da
contratação para a ﬁnalidade desta Justiça Especializada e para o
atendimento do cidadão eleitor;
Quanto ao Esclarecimento 2 - Das chamadas telefônicas: Conforme já
respondido anteriormente (doc. 0565236), trata-se de erro formal
que foi devidamente que já fora ajustado no Termo de Referência TIC 36 (doc. 0580003). No entanto, observamos que o texto ainda
consta no Edital (doc. 0591034), ou seja, o Termo ajustado não
repercutiu no novo Edital;
Quanto ao Esclarecimento 3 - Da viabilidade de atendimento: as
mudanças estão sujeitas à viabilidade técnica;

Despacho COINF 0596152
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Quanto ao Esclarecimento 4 – Da relação de estabelecimentos: Sim,
está correto o entendimento.
Quanto ao Esclarecimento 5 – Do valor unitário mensal: Sim, está
correto o entendimento.

Solicitação de Esclarecimentos 02
Quanto ao Esclarecimento 1 (Relativo às informações sobre os
enlaces ofertados): Sim, está correto o entendimento. Desde já ciente
o licitante e contratado que as documentações apresentadas estão
sujeitas à exame e sua não conformidade com as exigências sujeita o
contratado a penalidades previstas, salvaguardado o direto à ampla
defesa.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Coordenador Substituto, em 18/09/2019, às 18:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0596152 e o código CRC 1BB8F80F.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de setembro de 2019.

Torno sem efeito este documento.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 14/10/2019, às 14:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0596466 e o código CRC 1711B5D8.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de setembro de 2019.
Senhora Chefe da Seção de Licitações e Contratos,
Comunica-se que houve publicação referente ao Pregão 49/2019 no sistema
ComprasNet, solicitando-se que haja a publicidade ordinariamente promovida em casos
tais:

"Esclarecimentos 19/09/2019 12:44:41
O Pregoeiro recebeu os seguintes Pedidos de Esclarecimentos: "A OI MÓVEL S/A
(Sucessora por incorporação da TNL PCS S.A.) - Em recuperação Judicial, inscrita no
CNPJ sob o nº 33.000.118/0001-79, estabelecida no SCN, Qd. 03, BL. A - Andar TérreoParte 2 ED. Estação Tel. Centro Norte, Brasília-DF, tendo em vista a intenção de
participar do referido certame, vem solicitar junto a esse respeitoso órgão os seguintes
esclarecimentos: 1º ESCLARECIMENTO: "Esclarecimento 1 – Das Multas “Para efeito de
aplicação de advertência e multa, às infrações são atribuídos graus, conforme as
tabelas a seguir:...” (Pag.: 82 do edital). As multas previstas no edital e seus anexos
possuem como referência o valor global do contrato. Não observamos razoabilidade na
exigência em questão, uma vez que a rede será composta por diversos sites e em caso
infrações, entendemos que a CONTRATADA deverá ser penalizada apenas pelos sites
que deixarem de cumprir as exigências previstas no edital. As multas sobre o valor
global impedem a ampla competitividade, restringe participação no certame e não
proporcionam preços mais vantajosos para essa Administração. Entendemos que as
multas serão aplicadas sobre o valor mensal do site que não cumprir as exigências
previstas no edital.Está correto nosso entendimento? Caso contrário favor esclarecer.
Esclarecimento 2 – Das chamadas telefônicas “Permitir chamadas originadas de linhas
telefônicas convencionais ou celulares, de acordo com a determinação do TRE/AL (o
uso de chamadas via celular pode ser autorizado ou não em determinados períodos)”.
(Pag. 39 do edital). Entendemos que o item supracitado, trata-se de um erro material,
uma vez que o objeto de contratação é prestação de serviços de telecomunicações
para prover a comunicação de dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, não sendo
previsto a contratação de serviço de telefonia STFC. Está correto nosso entendimento?
Caso contrário favor esclarecer. Esclarecimento 3 – Da viabilidade de atendimento “Em
caso de mudança de endereço de qualquer dos sites integrantes do Backbone
Secundário (Cartórios Eleitorais ou Prédio Sede do TRE/AL), um novo enlace será
solicitado para o novo endereço. Os enlaces instalados nos locais atuais serão
desativados assim que o(s) enlace(s) for(em) instalado no novo local (instalação de
novo circuito com efeito de alteração de endereço).” (Pag.: 39 do edital). Entendemos
que as mudanças de endereços estão sujeitas a viabilidade técnica/financeira de
Despacho PREG 0596472
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atendimento. Está correto nosso entendimento? Caso contrário favor esclarecer.
Esclarecimento 4 – Da relação de estabelecimentos “Relação dos estabelecimentos
(matriz e/ou filiais e/ou pontos de assistência) que a licitante possui, cada qual apto a
prestar os serviços de suporte aos enlaces de dados solicitados neste Termo de
Referência, devendo compreender, no mínimo, um escritório no estado Alagoas; Na
relação dos estabelecimentos devem ser discriminados o nome, CNPJ, endereço,
telefone e responsável técnico.” (Pag.: 65 do edital). Entendemos que o contato 0800
da equipe técnica de atendimento proativa atende ao requisito de responsável técnico.
Uma vez que os chamados serão abertos e tratados por está equipe, não havendo um
único responsável técnico. Além da equipe técnica responsável pela abertura e
tratamento dos chamados, o TRE-AL poderá entrar em contato com o preposto do
contrato. Neste caso, entendemos que não haverá obrigatoriedade de informar na
proposta nome, endereço, telefone e responsável técnico assim como a relação de
estabelecimentos, considerando é previsto no edital os prazos máximos de
atendimento. Está correto nosso entendimento? Caso contrário favor esclarecer.
Esclarecimento 5 – Do valor unitário mensal Entendemos no campo “VALOR UNITÁRIO
MENSAL” referente ao serviço mensal do link de acordo com a planilha de preços, é um
valor único da mensalidade que poderá ser composto com o valor referente a soma do
Link + Roteador + Sistema de Gerenciamento. Está correto nosso entendimento? Caso
contrário favor esclarecer. 2º ESCLARECIMENTO: Esclarecimento 1 – Das Multas
“Informações precisas sobre cada um dos enlaces ofertados (nuvem WAN que
compõe o Backbone Secundário, Concentrador, conexões dedicadas), comprovando o
atendimento a todos os requisitos estabelecidos neste Termo de Referência;” (Pag.: 66
do edital). Entendemos que a CONTRATADA poderá apresentar apenas a infraestrutura
de acesso de última milha contendo o trecho envolvido no fornecimento do serviço,
conexão entre o ponto de presença da CONTRATADA e os equipamentos de
comunicação de dados da CONTRATADA instalados nas dependências da
CONTRATANTE, pois, por questões e segurança e Governança corporativa, não e
compartilhado a nuvem WAN (Backbone). No Backbone das operadoras trafegam
dados de diversos clientes com compromisso de manutenção e sigilo, não sendo
possível disponibilizar para clientes específicos a planta da rede. Entedemos ainda que o
trecho última milha do acesso poderá ser disponibilizado na fase de ativação do links.
Nosso entendimento esta correto? Caso contrario, gentileza esclarecer."
"Resposta 19/09/2019 12:44:41
Instada a manifestar-se, a Unidade Requisitante registrou: “Solicitação de
Esclarecimentos 01 Quanto ao Esclarecimento 1 - Das Multas: o entendimento não está
correto. As multas, conforme o caso e previsão, serão aplicadas tendo por referência o
valor global, sempre no interesse da Administração e considerada a relevância dos
serviços objeto da contratação para a finalidade desta Justiça Especializada e para o
atendimento do cidadão eleitor; Quanto ao Esclarecimento 2 - Das chamadas
telefônicas: Conforme já respondido anteriormente (doc. 0565236), trata-se de erro
formal que foi devidamente que já fora ajustado no Termo de Referência - TIC 36 (doc.
0580003). No entanto, observamos que o texto ainda consta no Edital (doc. 0591034),
ou seja, o Termo ajustado não repercutiu no novo Edital; Quanto ao Esclarecimento 3 Da viabilidade de atendimento: as mudanças estão sujeitas à viabilidade técnica; Quanto
ao Esclarecimento 4 – Da relação de estabelecimentos: Sim, está correto o
entendimento. Quanto ao Esclarecimento 5 – Do valor unitário mensal: Sim, está
correto o entendimento. Solicitação de Esclarecimentos 02 Quanto ao Esclarecimento 1
(Relativo às informações sobre os enlaces ofertados): Sim, está correto o
entendimento. Desde já ciente o licitante e contratado que as documentações
apresentadas estão sujeitas à exame e sua não conformidade com as exigências sujeita
o contratado a penalidades previstas, salvaguardado o direto à ampla defesa."
Despacho PREG 0596472
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Respeitosamente,
João Hermínio de Barros Neto
Pregoeiro
82 - 2122 7782

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 19/09/2019, às 12:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0596472 e o código CRC 906ADAD5.
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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 setembro de 2019.

À PREG,
após publicação do esclarecimento no portal da
transparência.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 19/09/2019, às 19:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0596982 e o código CRC EBC1DCE2.

0011213-69.2018.6.02.8000

Despacho SLC 0596982

0596982v1

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1483

0123420354

6778922 733527 99 !"#$1% &'()* + 99 )$7, 9

-./012345670460289:;:65;:60<=>7510?734567@6>75AB56C78DE:>D95F
GHIH/01JKLK0M65NO3PK0460Q755K>0R6BK10?EK7K9755K>AB56C78DE:>D95FS01T56UK6P5K0V7P8P3U0WP>B1
?T56UK6P5KAB56C78DE:>D95F
-HXH/0YZ[\][Y\^]0\^_`a0bV
cddefXg/0hi4_0j>8@k0l>@8756@PN63BK0mnlC2W0o\^p
qrsrtuvwxwywzr{uw{|wuw}z~uz~{urux|~|wusrurvzruwuwuvwsru{wu|v~|~
u
u
u
v~u{~v
wsruwux|~w{uwur|v~|r{u}u
rwuu}
u
vrzuwywv|wv~|rxrzyv
ruv~uwuy wvwu{~vu¡~vw~xw{~v|vw}~{yv¢
£~|wuwtu¤uwu¥¦u§§¥¤§u}¥§¥¥u¨
ywx|u©{xªu{x~vwxzw|ru}u«¥¬
u

$®¯ °6¯
¯
¯
±²³µ́ ¶7·7°
¸¹º¹³´»9°»¯¼9°¶7·½9¾
¿À³´» °#̄7·7»¯¼° °¶7·7°¾
ÁÂÃÄ¹Å¹Æ³´ ½Ç®0̄¯ 9̄7 ¯ 0̄354È̄1431
ÉÆÆÊÂËÌ³Í́9°° 7Î̄!Í(Ï
¯

ÐÑÒÓÔÕÖ×ÔÕØ×ÙÚÓÙÛ×ÓÔ
Ü
ØÝ×ÝÕÞÛßàÕáÙÕÒÙÑâÓ×ÕÙßãÙßáÛÒÙßãÓÕáÓÕáÛàäÓàãÓÕßÓÕÖåæÛãÙÒÕçÔèéêÕÓÕëåÝÑÕÙßìÓßã×ÝíàÙ
ÛßàÙ×ÛáÓÕßÓÕÐãÙÒÕäÙ×ãÛßÙßãÙÕîïÕðñòÐïÕîóÕØôïØïÖõóÕîðÕØôðöïÖêÕëåÙàãÛÓßÝÒÓàÕÓÕëåÙÕàÙÕàÙÚåÙ÷
Ü
ïÕ×ÙÞÙ×ÛáÓÕàåæÛãÙÒÕáÛàäøÙÕÓÕàÙÚåÛßãÙ÷
Ü

îÛãÓÕÛààÓêÕßÓààÓÕëåÙàãÛÓßÝÒÙßãÓÕÝÓÕ×ÙÞÙ×ÛáÓÜ
ÜùÕÓÕàÙÚåÛßãÙ÷
Ü
èúûÕàÙÕãÝÛàÕÙüÛÚýßìÛÝàÕàþÓÕáÓÕÿÐ0ÐõóñõðÕÓåÕÝäÙßÝàÕäÝ×ÝÕ0ïñõôóõóîó1
Ü
2úûÕÝÓÕã×ÝãÝ×ÕáÙÕÙàãÝæÙÑÙìÛÒÙßãÓàêÕàþÓÕÒÙßìÛÓßÝáÓàÕÝÕÒÝã×Û3êÕÞÛÑÛÝÑÕÙÕäÓßãÓàÕáÙ
ÝààÛàãýßìÛÝÔÕïÕëåÙÕáÙ4ÙÒÓàÕÙßãÙßáÙ×ÕìÓÒÓÕäÓßãÓÕáÙÕÝààÛàãýßìÛÝ5
Ü
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜéúûÕÝÓÕÞÛßÝÑÕáÓÕàåæÛãÙÒÕÛßáÛìÝáÓêÕãÙÒÓàÕÝÕÙüä×ÙààþÓÕ6áÙ4ÙßáÓÕìÓÒä×ÙÙßáÙ×êÕßÓ
Ò7ßÛÒÓêÕåÒÕÙàì×Ûã8×ÛÓÕßÓÕÙàãÝáÓÕóÑÝÚÓÝà9êÕïÕëåÙÕáÙ4ÙÒÓàÕÙßãÙßáÙ×ÕìÓÒÓÕÙàì×Ûã8×ÛÓÕßÓÕÙàãÝáÓ
óÑÝÚÓÝà5
Ü
ñÓÕÝÚåÝ×áÓÕáÙÕ4ÓààÓÕäÓàÛìÛÓßÝÒÙßãÓÔ
Ü
óãÙßìÛÓàÝÒÙßãÙê

¯


6778922 733527 99 !"#$1% &'()* + 99 )$7SEI
, 90011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1484
520

E-mail EMPRESA INTERJATO - SOLICITAÇÃO INFORMAÇÕES (0598546)
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E-mail EMPRESA INTERJATO - SOLICITAÇÃO INFORMAÇÕES (0598546)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 24 de setembro de 2019.
Senhor Coordenador,
A Empresa Interjato, solicita os devidos esclarecimentos,
conforme evento 0598546 , referente ao Pregão Eletrônico n.º
49/2019.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 24/09/2019, às 13:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0598547 e o código CRC 6DB501C1.
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DESPACHO

Maceió, 24 de setembro de 2019.

À CPREG
Sr. Pregoeiro,
Em atenção ao Despacho PREG 0598547, quanto
aos pedidos de esclarecimentos da empresa Interjato
Soluções, doc. 0598546, segue:
Questionamento 1º)
As exigências se referem à CONTRADA.

Questionamento 2º)
Ponto de presença capaz de responder e/ou dar assistência ao
contrato, exigência para a contratada.
Questionamento 3º)
Ponto de presença capaz de responder e/ou dar assistência ao
contrato, exigência para a contratada.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
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Analista Judiciário, em 24/09/2019, às 17:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0598798 e o código CRC CEBBCEC6.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 24 de setembro de 2019.
Senhora Chefe da Seção de Licitações e Contratos,
Comunica-se que houve publicação referente ao Pregão 49/2019 no sistema
ComprasNet, solicitando-se que haja a publicidade ordinariamente promovida em casos
tais:
"Esclarecimentos 24/09/2019 17:28:30
O Pregoeiro recebeu os seguintes Pedidos de Esclarecimentos: "A Empresa Interjato
Soluções, solicita os seguintes esclarecimentos: "Para fins de melhor entendimento do
disposto no Subitem 6.13, o qual encontra-se inserido no Item pertinente DO ENVIO
DA PROPOSTA DE PREÇOS, questionamos o que se segue: O referido subitem dispõe o
seguinte: 6.13. Também deverão ser encaminhados, como anexo, pelo sistema
Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro, os seguintes documentos: a) Relação
dos estabelecimentos (matriz e/ou filiais e/ou pontos de assistência) que a licitante
possui, cada qual apto a prestar os serviços de suporte aos enlaces de dados
solicitados no Termo de Referência em anexo, devendo compreender, no mínimo, um
escritório no estado Alagoas; Dito isso, nosso questionamento ao referido subitem é o
seguinte: 1º) se tais exigências são do LICITANTE ou apenas para CONTRATADA; 2º) ao
tratar de estabelecimentos, são mencionados a matriz, filial e pontos de assistência. O
que devemos entender como ponto de assistência? 3º) ao final do subitem indicado,
temos a expressão “devendo compreender, no mínimo, um escritório no estado
Alagoas”, O que devemos entender como escritório no estado Alagoas? No aguardo de
vosso posicionamento."
"Resposta 24/09/2019 17:28:30
Instada a manifestar-se, a Unidade Requisitante registrou: “Em atenção ao Despacho
PREG 0598547, quanto aos pedidos de esclarecimentos da empresa Interjato Soluções,
doc. 0598546, segue: Questionamento 1º) As exigências se referem à CONTRADA.
Questionamento 2º) Ponto de presença capaz de responder e/ou dar assistência ao
contrato, exigência para a contratada. Questionamento 3º) Ponto de presença capaz
de responder e/ou dar assistência ao contrato, exigência para a contratada."

Respeitosamente,
João Hermínio de Barros Neto
Pregoeiro
Despacho PREG 0598850

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1491

82 - 2122 7782

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 24/09/2019, às 17:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0598850 e o código CRC 6698B1AB.
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DESPACHO

Maceió, 25 de setembro de 2019.
À CPREG,
Senhor Pregoeiro, informo-lhe que os esclarecimentos foram devidamente divulgados
no Portal da Transparência.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 25/09/2019, às 15:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0599363 e o código CRC 007B2A74.
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Maceió/AL, 26 de setembro de 2019.

AO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Att.: Sr.(a) Pregoeiro(a)
Ref.: Edital de Pregão na Forma Eletrônica nº 49/2019
Data do Pregão: 26/09/2019
Abertura das propostas e início da sessão de disputa de preços: 14h00min (Horário
de Brasília)

Com o objetivo de atender ao disposto no Edital de Pregão na Forma Eletrônica nº
49/2019 do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, segue, em
anexo, a proposta para contratação de serviços de telecomunicações para prover a
comunicação de dados entre a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, os
Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o
estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos
insumos necessários para o funcionamento correto destes enlaces, e serviço de
implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme especificações
técnicas detalhadas constantes no edital e seus anexos. A empresa FSF TECNOLOGIA
S.A., estabelecida no endereço, Rua Joaquim Nabuco, 325, Bairro Farol, Maceió - AL,
inscrita no CNPJ 05.680.391/0001-56.
A documentação apresentada objetiva atender todas as exigências do Edital e Anexos
supracitados.
Colocamo-nos à disposição de V.S. a. para quaisquer esclarecimentos adicionais, através
do fone/fax: (082) 2123-3500, e-mail: comercial@alootelecom.com.br.

Por:
Nome: Gleydston Rodrigues Guedes
Cargo: Diretor Financeiro
RG: 7.080.540 SEDS/AL
CPF: 053.285.444-63

Proposta EMPRESA FSF TECNOLOGIA S.A (0600425)
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Este documento foi assinado digitalmente por Gleydston Rodrigues Guedes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 85D4-583B-02B3-FB51.

Prezado(a) Senhor(a),
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PROPOSTA COMERCIAL PARA ATENDIMENTO AO EDITAL DE PREGÃO
NA FORMA ELETRÔNICA Nº 49/2019

1.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1.1. Para elaboração dessa proposta de preço foram consideradas as especificações
contidas no Edital, Termo de Referência e seus anexos.
Informações cadastrais:

Razão Social: FSF Tecnologia S.A.;
Nome fantasia: Aloo Telecom;
CNPJ/MF: 05.680.391/0001-56;
Inscrição Estadual: 241047889;
Inscrição Municipal: 900646713;
Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 325, Farol, Maceió - AL;
Telefone/fax: (082) 2123-3500;
E-mail: comercial@alootelecom.com.br;
Endereço Eletrônico: www.aloo.com.br.
1.3. Após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no edital em referência,
apresentamos nossa proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e
seus anexos, com os quais concordamos plenamente.
1.4. Estão inclusos nos preços propostos todos os custos e despesas, tais como: custos
diretos e indiretos, tributos incidentes, impostos, taxa de administração, materiais,
serviços, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, seguros, lucro e outros ônus que
porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente proposta.
2.

OBJETO

2.1.
A presente proposta tem por objeto a contratação, pelo TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS, de empresa especializada para prestação de serviços de
telecomunicações para prover a comunicação de dados entre a sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral,
localizados em todo o estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de enlaces de
comunicação, fornecimento dos insumos necessários para o funcionamento correto destes
enlaces, e serviço de implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces,
conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital, Termo de Referência e
seus anexos.
3.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

3.1. A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogada,
através de solicitação do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS.
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4.

PRAZO DE ATIVAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. O prazo máximo para a conclusão da implantação do acesso segue conforme item
10.5. desta proposta.
5.

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

5.1. O contrato terá duração de 30 (trinta) meses, passando a vigorar a partir da data
da assinatura do instrumento contratual pelas partes, podendo ser prorrogado(s), até o
limite de 60 (sessenta) meses, a critério do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, na forma disposta no artigo 57, inciso II, da Lei N° 8666/1993.
6.
ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS GERAIS OBRIGATÓRIOS DO
BACKBONE SECUNDÁRIO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DA JUSTIÇA
ELEITORAL DE ALAGOAS

6.2. Os requisitos gerais aqui apresentados serão observados para o Backbone Secundário,
e que serão atendidos obrigatoriamente nesta proposta;
a) Permitir a comunicação entre Cartórios Eleitorais e prédio Sede do TRE/AL
fornecendo os seguintes tipos de conexão em cada Cartório Eleitoral:
a.1) Conexão dedicada: modalidade de conexão que fica ativa 24 horas/dia, 7
dias/semana, garantindo que o Cartório Eleitoral fique conectado com o TRE/AL todo o
tempo, ou seja, não há procedimento de desconexão;
b) A Aloo fornecerá para o prédio sede do TRE/AL, no mínimo, um enlace para
recebimento/transmissão dos dados de/para os Cartórios Eleitorais, denominado
“Concentrador”. Por meio do qual deverão ser encaminhados os dados de/para as
conexões dedicadas dos Cartórios Eleitorais e escritórios remotos;
c) A Aloo fornecerá os meios de comunicação necessários para implementar a conexão
entre os Cartórios Eleitorais e o TRE/AL, conforme especificado nesta proposta;
d) A Aloo executará todos os serviços de instalação, comissionamento, integração, testes
de funcionamento e operação de todos os enlaces em atendimento ao especificado nesta
proposta. O horário para execução destes serviços será acordado entre o contratante e a
ALOO TELECOM;
d.1) A passagem de fiação interna (ligação entre o quadro de “distribuição geral” – DG e
a sala que acomoda os equipamentos) no caso do TRE é de responsabilidade da ALOO
TELECOM, que utilizará a infraestrutura de cabeamento disponível no Prédio Sede do
TRE/AL (calhas, dutos, eletro calhas);
d.2) A passagem de fiação interna nos Cartórios Eleitorais, sempre que necessário, é de
responsabilidade da Aloo;
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6.1. O Backbone Secundário de comunicação de dados da Justiça Eleitoral de Alagoas
será formado por enlaces de comunicação entre Cartórios Eleitorais e o Prédio Sede do
TRE/AL.
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e) A Aloo executará todos os serviços de operação dos enlaces fornecidos em atendimento
ao especificado nesta proposta;
f) A Aloo fornecerá para todos os enlaces de comunicação os insumos necessários para
seu funcionamento correto, conforme especificação detalhada de cada enlace;
g) A Aloo executará os serviços de manutenção de todos os enlaces fornecidos de acordo
com o especificado nesta proposta;
h) A Aloo executará os serviços de manutenção de todos os produtos fornecidos para o
correto funcionamento dos enlaces, de acordo com o especificado nesta proposta;
i) A Aloo atenderá a todos os requisitos de fornecimento de serviços especificados
considerando que o Backbone Secundário de comunicação de dados da Justiça Eleitoral
em Alagoas vai ser implantado:

i.2) No prédio sede do TRE/AL.
7. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS OPERACIONAIS DO BACKBONE
SECUNDÁRIO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL
EM ALAGOAS
O Backbone Secundário de comunicação de dados da Justiça Eleitoral em Alagoas
atenderá aos seguintes requisitos de operação inicial:
7.1. Implementação do Backbone Secundário considerando os perfis de Concentrador e
conexões dedicadas dos Cartórios Eleitorais e escritórios remotos, conforme planilha do
ANEXO I desta proposta;
7.2. Implementação das conexões dedicadas entre Cartórios Eleitorais e o TRE/AL
inicialmente nas seguintes condições:
a) Possibilidade de transportar, diferenciar e marcar as seguintes classes de serviço:
a.1) Tempo real – videoconferência;
a.2) Tempo real – voz sobre IP, dados de aplicações prioritárias e dados não prioritários
(implementação de CoS – Class of Service e Qos – Quality of Service);
b) Entrega dos enlaces que compõem as conexões dedicadas devidamente interconectados
e interoperando com a rede local do TRE/AL;
7.3. Permitirá priorização de tráfego de voz para chamadas originadas de linhas
telefônicas convencionais ou celulares, de acordo com a determinação do TRE/AL (o uso
de chamadas via celular pode ser autorizado ou não em determinados períodos);
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i.1) Nos Cartórios Eleitorais, com abrangência em todos municípios do estado de
Alagoas;
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7.4. Funcionamento de todos os equipamentos e acessórios instalados nos Cartórios
Eleitorais e no Prédio Sede do TRE/AL sem a necessidade de operadores locais;
7.5. A Aloo garantirá que o circuito Concentrador tenha SLA (Service Level Agreement)
estabelecido de 99,44% de disponibilidade mínima, a ser medida mensalmente. Todos os
produtos e serviços fornecidos para implementação deste circuito terão qualidade e
disponibilidade que não comprometam este índice;
7.6. A Aloo garantirá que todos os canais de comunicação do tipo conexão dedicada nos
Cartórios Eleitorais tenham SLA (Service Level Agreement) estabelecido de 99,1% de
disponibilidade mínima, a ser medida mensalmente. Todos os produtos e serviços
fornecidos para implementação das “conexões dedicadas” nos Cartórios Eleitorais devem
ter qualidade e disponibilidade que não comprometam este índice;

7.8. Em caso de mudança de endereço de qualquer dos sites integrantes do Backbone
Secundário (Cartórios Eleitorais ou Prédo Sede do TRE/AL), um novo enlace será
solicitado para o novo endereço. Os enlaces instalados nos locais atuais serão desativados
assim que o(s) enlace(s) for(em) instalado no novo local (instalação de novo circuito com
efeito de alteração de endereço).
8. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E PRODUTOS DE RESPONSABILIDADE
DA ALOO
Os serviços e produtos especificados têm por objetivo constituir a rede de comunicação
de dados entre Cartórios Eleitorais e o Prédio Sede do TRE/AL, denominada Backbone
Secundário, conforme a topologia mostrada na Figura 1.
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7.7. Todos os endereços de instalação de instalação listados no "Anexo I-B", do edital
terão total viabilidade técnica, para as respectivas velocidades especificadas;
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Conexões Dedicadas

Conexões Dedicadas
Backbone IP/MPLS
Secundário
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TRE/AL-SEDE
CPE

Servidores

Figura 1: Topologia do Backbone Secundário
8.1. Meios de comunicação (Enlaces de Comunicação)
8.1.1. Características da nuvem WAN que compõe o Backbone Secundário
Entende-se por nuvem WAN que compõe o “Backbone Secundário” o meio
compreendido desde o POP (Point of Presence) de entrada/saída dos dados até o POP de
saída/entrada dos dados, aos quais estão conectados os Roteadores CPE (Customer
Premisse Equipment) colocados à disposição nos sites da Justiça Eleitoral em Alagoas
(TRE e Cartórios Eleitorais), conforme ilustra a Figura 2.
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Figura 2: Nuvem WAN que compõe o Backbone Secundário
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A comutação de dados na nuvem WAN da Aloo que compõe o Backbone Secundário
atenderá aos seguintes requisitos obrigatoriamente:
a) Garantir o roteamento das conexões dedicadas dos Cartórios Eleitorais para a
Concentrador utilizando protocolo MPLS – Multiprotocol Label Switching;
b) Operar em conformidade com, no mínimo, as seguintes RFCs:
b.1) RFC 2474: “Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the IPv4
and IPv6 Headers”;
b.2) RFC 2475: “An Architecture for Differentiated Services”;
b.3) RFC 2597: “Assured Forwarding PHB Group”;
b.4) RFC 2598: “An Expedited Forwarding PHB”;
b.5) RFC 2983: “Differentiated Services and Tunnels”;

b.7) RFC 3032: “MPLS Label Stack Encoding”;
b.8) RFC 3270: “Multi-Protocol Label Switching (MPLS) Support of Differentiated
Services”;
c) Possuir dimensionamento correto para garantir a transmissão de dados de acordo com
as velocidades definidas nas conexões dedicadas e Concentrador, solicitadas.
8.1.2. Características do Acesso Concentrador (Prédio Sede do TRE/AL)
O Concentrador será constituído pelo(s) enlace(s) de comunicação instalado(s) no
TRE/AL, para recebimento/transmissão de dados de/para os Cartórios Eleitorais, e sua
implantação atenderá as seguintes exigências:
a) Utilizará no mínimo 1 (um) Circuito Concentrador (enlace para acesso a nuvem WAN
que compõe o Backbone Secundário, utilizado para comunicação com os Cartórios
Eleitorais);
a.1) A Aloo não utilizará “trunking”, ou seja, o uso de mais de um enlace para compor a
conexão;
b) A Aloo permitirá no enlace Concentrador a classificação e marcação de diferentes
níveis de tráfego (CoS e QoS), sendo implementadas as seguintes classes de serviço:
b.1) Tempo Real Voz: aplicações sensíveis ao retardo (delay) e variações de retardo da
rede (jitter), que exigem priorização de pacotes e reserva de banda;
b.2) Tempo Real Vídeo: aplicações sensíveis ao retardo (delay) e variações de retardo da
rede (jitter), que exigem priorização de pacotes e reserva de banda;
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b.6) RFC 3031: “Multiprotocol Label Switching Architecture”;
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b.3) Dados Prioritários: aplicações interativas para o negócio, que exigem entrega
garantida e tratamento prioritário. Aplicações de gerência estão alocadas nesta classe;
b.4) Dados Não Prioritários: aplicações com mensagens de tamanho muito variado e não
imprescindíveis para o atendimento imediato aos clientes. Embora possam representar
conteúdo muito importante e relacionado com o negócio, essas aplicações podem esperar
por disponibilidade de recursos na rede, em horários com menor volume de transações de
negócio, para serem efetuadas;
c) A Aloo efetuará a classificação do tráfego de acordo com as determinações da equipe
técnica designada pelo TRE/AL;
c.1) A classificação na configuração inicial será entregue para a Aloo no prazo definido
no Cronograma de Eventos, constante desta proposta;

d) A Aloo fornecerá o circuito Concentrador por meio de enlaces logicamente
independentes e isolados do ambiente público da Internet. Esta garantia será
implementada fim-a-fim na conexão com os Cartórios Eleitorais;
d.1) A equipe técnica do TRE/AL definirá o “range” de endereçamento IP LAN a ser
utilizado no ambiente de rede local do TRE (ver Figura 3). O endereçamento IP LAN a
ser utilizado é privado (10.17.X.X). O detalhamento destes endereçamentos será
encaminhado para Aloo dentro do prazo estabelecido no Cronograma de Eventos,
constante desta proposta;
d.2) O endereçamento IP WAN a ser utilizado pela Aloo no Concentrador (ver Figura 3)
será restrito da respectiva operadora, ou seja, IP não divulgado e nem utilizado pelo
público Internet. Entende-se por endereçamento IP WAN os endereços IP da conexão
entre o POP da contratada e o Roteador CPE instalado no TRE;
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Figura 3: Localização dos IP LAN e IP WAN para Concentrador
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c.2) A classificação pode ser alterada, com aviso prévio da equipe técnica do TRE/AL,
sendo que o pedido deve ser gerado com pelo menos 15 dias de antecedência da data
solicitada para implementação;
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e) A Aloo não possuirá nenhum tipo de restrição de uso, operando 24 horas por dia, 7 dias
por semana, sem limite de quantidade de dados trafegados, nem restrição de tipo de dados
trafegados, porta lógica ou serviço, devendo ser considerada a banda disponível em cada
acesso;
f) A Aloo permitirá que o TRE/AL se comunique com os respectivos Cartórios Eleitorais
e escritórios remotos com a velocidade definida no enlace, independentemente do volume
de tráfego no Backbone Secundário;
g) A Aloo fornecerá o Concentrador obrigatoriamente terrestre, exclusivamente
implementadas por meio de fibra óptica;
g.1) A Aloo não implementará a “última milha” com o uso de tecnologias baseadas em
Wi-Fi 802.11a/b/g/n e variantes, ou ainda utilização de frequência de uso público sem
licenciamento prévio (900MHz, 2.4GHz, 5.8GHz, etc.);
8.1.2.1. Insumos para o Circuito Concentrador

a) Cabos e adaptadores:
a.1) Cabo de conexão do Roteador CPE com modem ou outro equipamento utilizado para
acesso ao Backbone Secundário;
a.2) Cabos de energia elétrica para todos os equipamentos fornecidos;
a.3) Adaptadores ópticos para conexões implementadas por meio de fibra óptica;
b) Switches: A Aloo fornecá para permitir a conexão do Roteador CPE ao ambiente WAN
(Backbone Secundário). Este equipamento operará em 110/220V;
c) Roteadores CPE (Customer Premise Equipment): A Aloo fornecerá Roteador CPE para
realizar a interface entre o ambiente de rede local (LAN) dos TRE e o Backbone
Secundário, atendendo no mínimo as seguintes exigências:
c.1) Serão dimensionados para que tenham capacidade de encaminhamento de pacotes
IP, em pacotes por segundo, compatíveis com as velocidades dos enlaces conectados,
limitado o uso de memória a 70% do total disponível quando da carga máxima da CPU;
c.1.1) Caso seja identificado, durante a execução do contrato, um roteador com uso
máximo de CPU e memória acima dos limites estabelecidos, o mesmo será substituído
ou atualizado, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados;
c.2) Possuirão todas as facilidades de gerenciamento que permitam o fornecimento
adequado de todos os serviços especificados, destacando:
c.3) Gerenciamento SNMP compatível com as versões v2c e v3;
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Os seguintes insumos, de propriedade da Aloo, serão fornecidos em comodato para
permitir o funcionamento do Concentrador:

Página 10 de 42
Proposta Comercial

c.3.1) Protocolo SNMP habilitado, com acesso de leitura por parte do TRE;
c.3.1.1) Configuração de “traps” por parte da Aloo, a pedido do TRE, para monitoração
de eventos específicos. Caso necessária, esta configuração será solicitada com pelo menos
15 dias de antecedência da data real de monitoração;
c.3.2) Suporte a MIB-II e RMON;
c.3.3) Suporte a classificação de tráfego;
c.3.4) Suporte a tunelamento VPN com IPSec com no mínimo os algoritmos de 168-bit
3DES, 128-bit AES e 256-bit AES para conexões VPN com IPSEC. Possuirá hardware
dedicado para aceleração de criptografia (serão suportados pelo menos os algoritmos
3DES e AES em hardware);

c.4.1) As senhas fornecidas para o TRE/AL não possibilitarão o acesso a qualquer
informação confidencial sobre o backbone da licitante contratada, e não possibilitarão
qualquer ação ou leitura que prejudique a segurança do Backbone Secundário;
c.5) Serem mantidos com a hora ajustada com o ON (Observatório Nacional), e
sincronizados através do protocolo NTP (Network Time Protocol) – RFC 1305 ou
protocolo SNTP (Simple Network Time Protocol) versão 4 – RFC2030;
c.6) Interfaces:
c.6.1) LAN: Mínimo de 01 (uma) interface 100/1000BaseT para interconexão com o
ambiente de rede local do TRE;
c.6.2) WAN: Número suficiente de interfaces para conexão com os enlaces WAN
fornecidos;
c.7) Operar em 110/220V;
d) Rack: Os equipamentos serão instalados em rack padrão de 19” de propriedade do
TRE/AL.
e) Ao término do contrato, os insumos fornecidos em comodato serão entregues à Aloo
no estado em que estiverem.
8.1.2.2. Perfis de Circuito Concentrador
A Tabela 1 mostra os perfis que devem ser considerados para o Concentrador:
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c.4) Permitirem acesso à leitura de configuração por parte do TRE, através de “usuário”
e “senha” específicos;

Página 11 de 42
Proposta Comercial

Tabela 1: Perfis da conexão TRE
PERFIL

Velocidade efetiva

1

50 Mbps

2

75 Mbps

3

100 Mbps

4

120 Mbps

5

150 Mbps

6

200 Mbps

O Concentrador do Backbone Secundário terá SLA (Service Level Agreement)
estabelecido de 99,44% de disponibilidade mínima, a ser medida mensalmente. Todos os
produtos e serviços fornecidos para o Concentrador terão qualidade e disponibilidade que
não comprometam este índice;
8.1.2.4. Dimensionamento do Concentrador
A Aloo dimensionará o Concentrador considerando a velocidade total igual a no mínimo
75% do somatório das velocidades das conexões dos Cartórios Eleitorais de Alagoas.
8.1.3. Características das Conexões Dedicadas nos Cartórios Eleitorais/Escritórios
Remotos
São consideradas conexões dedicadas aquelas em que o canal de comunicação entre o
Cartório Eleitoral/Escritórios Remotos e seu respectivo TRE fica disponível 24 horas/dia,
sem necessidade de procedimentos de conexão e desconexão a cada acesso do Cartório
Eleitoral/Escritório Remoto ao TRE.
As seguintes especificações e necessidades serão observadas obrigatoriamente para todas
as conexões dedicadas:
a) Utilizar em cada Cartório Eleitoral/Escritório Remoto no mínimo 01 (uma) conexão
dedicada (enlace para acesso ao Backbone Secundário, utilizado para comunicação com
o TRE);
b) Fornecer as conexões dedicadas por meio de enlaces logicamente independentes e
isolados do ambiente público da Internet. Esta garantia será implementada fim-a-fim na
conexão com o TRE;
b.1) A equipe técnica do TRE/AL definirá o “range” de endereçamento IP LAN a ser
utilizado no ambiente de rede local de cada Cartório Eleitoral (ver Figura 3). O
endereçamento IP LAN a ser utilizado é privado (172.30.X.0/24; com IP de LAN do
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8.1.2.3. Acordo de Nível de Serviço (Service Level Agreement – SLA) para o
Concentrador:
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roteador: 172.30.XX.254). O detalhamento destes endereçamentos será encaminhado
para a Aloo dentro do prazo estabelecido no Cronograma de Eventos constante desta
proposta;
b.2) O endereçamento IP WAN a ser utilizado pela Aloo nas “conexões dedicadas” (ver
Figura 3) será restrito da respectiva operadora, ou seja, IP não divulgado e nem acessível
pela Internet. Entende-se por endereçamento IP WAN os endereços IP da conexão entre
o POP da Licitante contratada e o Roteador CPE instalado no Cartório Eleitoral;
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Figura 3: Localização dos IP LAN e IP WAN para conexões dedicadas
c) Garantir que todas as conexões dedicadas sejam multiplexadas na nuvem WAN do
Backbone Secundário e roteadas para o Concentrador. Esta multiplexação será garantida
mesmo nos casos em que as conexões dedicadas sejam implementadas com diferentes
tecnologias;
c.1) No caso de uso de “trunking” para compor o enlace Concentrador, balancear o tráfego
gerado pelas conexões dedicadas dividindo este tráfego pelos enlaces que compõe a
Concentrador;
d) A Aloo fornecerá comunicação via conexão dedicada entre os Cartórios
Eleitorais/Escritórios Remotos somente por meio de roteamento feito pelo TRE/AL (o
TRE/AL é o centro do Backbone Secundário);
d.1) O “default gateway” dos roteadores dos Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos
serão o Roteador CPE do Prédio Sede do TRE/AL;
e) A Aloo não possuirá nenhum tipo de restrição de uso, operando 24 horas por dia, 7
dias por semana, sem limite de quantidade de dados trafegados, nem restrição de tipo de
dados trafegados, porta lógica ou serviço;
f) A Aloo permitirá que os Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos se comuniquem com
o Prédio Sede do TRE/AL com a velocidade definida na conexão dedicada que chega ao
respectivo Cartório Eleitoral/Escritório Remoto, independentemente do volume de
tráfego na nuvem WAN que compõe o Backbone Secundário (100% de banda disponível
na conexão dedicada);
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g) A Aloo fornecerá as conexões dedicadas obrigatoriamente terrestres, implementadas
por meio de fibra óptica ou rádio digital com frequência de uso restrito e licenciada junto
à Anatel;
8.1.3.1. Insumos para conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais/Escritórios Remotos
Os seguintes insumos, de propriedade da licitante contratada, serão fornecidos em
comodato para o funcionamento das conexões dedicadas nos Cartórios
Eleitorais/Escritórios Remotos:
a) Cabos e adaptadores:
a.1) Cabo de conexão do Roteador CPE do Cartório Eleitoral com switch utilizado para
acesso ao Backbone Secundário;
a.2) Cabos de energia elétrica para todos os equipamentos fornecidos;

b) Switch para acesso WAN: Será fornecido switch para permitir a conexão do Roteador
CPE do Cartório Eleitoral ao ambiente WAN (Backbone Secundário), sem que isso
implique acréscimo nos preços contratados. Este equipamento irá operar em 110/220V;
c) Roteadores CPE (Customer Premise Equipment): A Aloo fornecerá Roteador CPE para
realizar a interface entre o ambiente de rede local (LAN) de cada Cartório Eleitoral e o
Backbone Secundário, atendendo no mínimo as seguintes exigências:
c.1) Ser dimensionado para que tenha capacidade de encaminhamento de pacotes IP, em
pacotes por segundo, compatíveis com as velocidades dos enlaces conectados, limitado o
uso de memória a 70% do total disponível quando da carga máxima da CPU;
c.1.1) Caso seja identificado, durante a execução do contrato, um roteador com uso
máximo de CPU e memória acima dos limites estabelecidos, o mesmo será substituído
ou atualizado, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados;
c.2) Possuir todas as facilidades de gerenciamento e segurança que permitam o
fornecimento adequado de todos os serviços especificados, destacando:
c.2.1) Gerenciamento SNMP compatível com as versões v2c e v3;
c.2.2) Protocolo SNMP habilitado, com acesso de leitura por parte do TRE;
c.2.2.1) Permissão para a configuração de “traps” por parte da Aloo, a pedido do TRE,
para monitoração de eventos específicos. Caso necessária, esta configuração será
solicitada com pelo menos 15 dias de antecedência da data real de monitoração;
c.2.3) Suporte a MIB-II e RMON;
c.2.4) Suporte a classificação de tráfego;
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a.3) Adaptadores ópticos para conexões implementadas por meio de fibra óptica;
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c.2.5) Suporte a tunelamento VPN com IPSec com no mínimo os algoritmos de 168-bit
3DES, 128-bit AES e 256-bit AES para conexões VPN com IPSEC. Possuirá hardware
dedicado para aceleração de criptografia (serão suportados pelo menos os algoritmos
3DES e AES em hardware);
c.3) Permitir acesso à leitura de configuração pelo TRE/AL, através de “usuário” e
“senha” específicos;
c.3.1) As senhas fornecidas para o TRE/AL não devem possibilitar o acesso a qualquer
informação confidencial sobre o backbone da Aloo, e não devem possibilitar qualquer
ação ou leitura que prejudique a segurança do Backbone Secundário;
c.4) Ser mantido com a hora ajustada com o ON (Observatório Nacional), e sincronizados
através do protocolo NTP (Network Time Protocol) – RFC 1305 ou protocolo SNTP
(Simple Network Time Protocol) versão 4 – RFC2030;
c.5) Interfaces:

c.5.2) WAN: Mínimo de 01 (uma) interface para conexão com o enlace WAN fornecido
(acesso ao Backbone Secundário).
c.6) Operar em 110/220V.
c.7) Ter servidor de NTP habilitado, de forma a ser utilizável por equipamentos de
endereço IP interno do TRE/Cartórios Eleitorais, sincronizado com a hora oficial do
Brasil, respeitado o horário regional para momentos como os de horário de verão.
8.1.3.1.1. Ao término do contrato os insumos fornecidos em comodato serão entregues à
licitante contratada no estado em que estiverem.
8.1.3.2. Perfis das conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais e Escritórios Remotos
A Tabela a seguir mostra os perfis que serão considerados para as conexões dedicadas
nos Cartórios Eleitorais e Escritórios Remotos:
Tabela 2: Perfis das conexões dedicadas nos nos Cartórios Eleitorais e Escritórios
Remotos
PERFI
L

Local de instalação

Velocidade
efetiva

“Trunking”

1

Todo o estado

2 Mbps

não permitido

2

Todo o estado

4 Mbps

2 x 2 Mbps

3

Somente Capital e Arapiraca

6 Mbps

3 x 2 Mbps
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c.5.1) LAN: Mínimo de 01 (uma) interface FastEthernet ou superior, para interconexão
com o ambiente de rede local do respectivo Cartório Eleitoral;
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PERFI
L

Local de instalação

Velocidade
efetiva

“Trunking”

4

Somente Capital e Arapiraca

8 Mbps

4 x 2 Mbps

5

Somente Capital e Arapiraca

10 Mbps

não permitido
(obrigatório uso de fibra
óptica ou rádio digital)

6

Somente Capital

20 Mbps

não permitido
(obrigatório uso de fibra
óptica ou rádio digital)

Os perfis de 1 a 3 poderão ser instalados em qualquer Cartório Eleitoral do estado de
Alagoas, enquanto os perfis de 4, 5 e 6 estarão disponíveis apenas para a capital do estado
– Maceió e a cidade de Arapiraca. O perfil 7 somente estará disponível para a capital.

SLA (Service Level Agreement) ou NMS (Nível Mínimo de Serviço) estabelecido de
99,1% de disponibilidade mensal mínima por acesso, a ser medida mensalmente. Todos
os produtos e serviços fornecidos para implementação das conexões dedicadas devem ter
qualidade e disponibilidade que não comprometam este índice.
8.2. Serviço de implantação/instalação do Backbone Secundário
8.2.1. Passagem de cabeamento interno para o Enlace Concentrador
Os seguintes serviços são necessários na passagem de cabeamento interno para o
“Concentrador”:
a) Providenciar a passagem dos cabos do Concentrador até o ambiente computacional
central (Sala de Servidores), utilizando para isto a infraestrutura de calhas, eletrocalhas e
dutos disponíveis;
a.1) A Aloo realizou a vistoria obrigatória do local de instalação do circuito Concentrador;
b) Fornecerá todos os cabos e conectores necessários para ligar o cabeamento do ambiente
externo até o ambiente computacional (definido para chegada do enlace);
c) Conectar os equipamentos fornecidos pela Aloo à rede de energia elétrica
disponibilizada. As tomadas são fornecidas pelo TRE/AL;
d) Planejar o horário de trabalho de instalação do Concentrador conjuntamente com a
equipe técnica do TRE/AL, de maneira a interferir o mínimo possível nos trabalhos
normais;
e) Guardar as ferramentas e equipamentos auxiliares de instalação de responsabilidade da
licitante contratada nas interrupções de serviço;
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8.1.3.3. Acordo de Nível de Serviço (Service Level Agreement – SLA) para Conexões
Dedicadas nos Cartórios Eleitorais
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f) Recompor obras civis e pintura eventualmente afetadas quando da passagem dos cabos,
mantendo o padrão local, excetuando-se os casos em que estas ocorrências sejam
consequência de adaptações necessárias para passagem dos cabos, adaptações estas
decididas em comum acordo entre ALOO TELECOM e contratante.
8.2.2. Comissionamento, integração e testes de aceitação do “Concentrador” e “conexões
dedicadas” do Backbone Secundário
Os seguintes serviços relacionados com o comissionamento, integração e testes para
aceitação do Concentrador e conexões dedicadas do Backbone Secundário são
solicitados:
a) Realizar o comissionamento (ativação junto à plataforma de comunicação da licitante
contratada) de cada conexão, integrando cada uma ao Backbone Secundário;

c) Garantir o funcionamento integrado de todos os produtos e serviços fornecidos
(Cartórios Eleitorais e TRE);
d) Realizar os Testes de Aceitação de acordo com o Plano de Testes de Aceitação, sempre
acompanhados pelos responsáveis técnicos do TRE/AL, e emitir os relatórios de testes
em duas vias, devidamente assinados pelos executores e pelo responsável em cada local
(TRE ou Cartório Eleitoral).
d.1) Uma cópia será entregue para o responsável pelo Backbone Secundário no TRE, e
outra cópia ficará com a licitante contratada.
8.2.3. Alteração de PERFIL do concentrador e conexões dedicadas
Os seguintes serviços relacionados com alteração de PERFIL (alteração de velocidade)
do Concentrador e conexões dedicadas são solicitados:
a) Realizar alteração de PERFIL do Concentrador e conexão dedicada em atendimento a
solicitação efetivada pela Justiça Eleitoral;
a.1) Entende-se por “alteração de PERFIL” a mudança de velocidade do respectivo
enlace, sem alteração de endereço ou local de instalação;
b) Efetuar as alterações necessárias para que a Concentrador e conexões dedicadas
operem no novo PERFIL solicitado;
c) Realizar testes de funcionamento de cada conexão após a alteração de PERFIL de
acordo com o Plano de Testes de Aceitação fornecido pela Aloo;
d) Realizar os Testes de Aceitação após a alteração do PERFIL, de acordo com o Plano
de Testes de Aceitação, sempre acompanhados pelos responsáveis técnicos do TRE/AL,
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b) Realizar testes de funcionamento do Concentrador e das conexões dedicadas do
Backbone Secundário, de acordo com o Plano de Testes de Aceitação fornecido pela
Aloo;
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e emitir os relatórios de testes em duas vias, devidamente assinados pelos executores e
pelo responsável em cada local (TRE ou Cartório Eleitoral).
d.1) Uma cópia será entregue para o responsável pelo Backbone Secundário no TRE/AL,
e outra cópia deve ficar com a licitante contratada.
8.2.4. Prazos
8.2.4.1. Prazo para implantação do Backbone Secundário
A implantação do Backbone Secundário é composta por uma série de atividades, a saber:
a) Entrega de documentos solicitados (Declaração sobre backbone da licitante contratada,
Plano de Gerenciamento do Contrato, plano Detalhado de Implantação do Backbone
Secundário, Planos de Testes de Aceitação);
b) Instalação do Concentrador, conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais e
infraestrutura para suportar as conexões comutadas;

d) Testes de aceitação das conexões fornecidas e do SGRS;
e) Aceitação Global do Backbone Secundário;
f) Realização do Período de Funcionamento Experimental – PFE;
g) Aceitação Final de todo o Backbone Secundário.
O Cronograma de Eventos descrito nesta proposta indica todos os prazos para estas
atividades, e relaciona a execução de cada etapa aos pagamentos.
8.2.5.2. Prazos para serviços de instalação/alteração de velocidade de enlaces no decorrer
do contrato
Os seguintes prazos serão observados nos serviços de alteração de perfil de conexões e
instalação de novas conexões:
a) Prazo para Alteração de Perfil ou de endereço de Conexões:
a.1) Concentrador:
Data
Dia X
X + 30 dias

Evento
Solicitação formal de alteração de perfil/endereço do
Concentrador encaminhada pela Justiça Eleitoral para Aloo
Alteração do perfil/endereço efetivada (incluindo testes de
aceitação)
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c) Instalação do SGRS;
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Obs.: no caso de mudança de endereço a conexão anterior será desativada, tal logo o novo
endereço passe a estar operacional, não cabendo cobrança em duplicidade e sendo de
inteira responsabilidade da contratada proceder a desativação no endereço anterior.
a.2) Conexões Dedicadas:
Data
Dia Y
Y + 30 dias

Evento
Solicitação formal de alteração de perfil/endereço da
conexão dedicada encaminhada pela Justiça Eleitoral para
Aloo
Alteração do perfil/endereço efetivada (incluindo testes de
aceitação)

Obs.: no caso de mudança de endereço a conexão anterior deve ser desativada, tal logo o
novo endereço passe a estar operacional, não cabendo cobrança em duplicidade e sendo
de inteira responsabilidade da contratada proceder a desativação no endereço anterior.

b.1) Concentrador:
Data
Dia Z
Z + 30 dias

Evento
Solicitação formal de instalação de Concentrador
encaminhada pela Justiça Eleitoral para Aloo
Conclusão da instalação do Concentrador efetivada
(incluindo testes de aceitação)

b.2) Conexões Dedicadas:
Data
Dia W
W + 10 dias
W + 30 dias

W + 60 dias

Evento
Solicitação Formal de instalação de conexão dedicada
encaminhada pela Justiça Eleitoral para Aloo
Informação da Aloo sobre a viabilidade da instalação, ou
necessidade de “projeto especial”
Conclusão da instalação da conexão dedicada efetivada
para os casos em que houve viabilidade técnica para
execução do serviço (incluindo testes de aceitação)
Conclusão da instalação da conexão dedicada efetivada
para os casos em que houve necessidade de “projeto
especial” para execução do serviço (incluindo testes de
aceitação)

c) Prazo de desinstalação de Conexões:
c.1) Concentrador:
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b) Prazo para Instalação de Conexões:

Página 19 de 42
Proposta Comercial

Data
Dia K
K + 05 dias

Evento
Solicitação formal de desinstalação de Concentrador
encaminhada pela Justiça Eleitoral para a licitante
contratada
Desinstalação do Concentrador efetivada

c.2) Conexões Dedicadas:
Data
Dia U
U + 02 dias

Evento
Solicitação formal de desinstalação de conexão dedicada
encaminhada pela Justiça Eleitoral para a licitante
contratada
Desinstalação da conexão dedicada efetivada

O Serviço de Gerência de Rede e Serviços – SGRS contemplará a gerência de rede e
serviços do Backbone Secundário. O SGRS atenderá, no mínimo, aos seguintes
requisitos:
a) Oferecer serviço de gerência de rede e serviços que contemplem as áreas funcionais:
a.1) Gerência de falhas;
a.2) Gerência de desempenho, com monitoração de desempenho, gerência de tráfego e
administração de tráfego;
a.3) Gerência de configuração, restrito ao ambiente fornecido pela ALOO TELECOM;
a.4) Gerência de segurança, restrita ao ambiente fornecido pela ALOO TELECOM;
a.5) Gerência de nível de serviço;
b) Permitirá a visualização de informações “on-line” (em tempo real e de forma gráfica)
da rede (Backbone Secundário), possibilitando o acompanhamento e monitoração do
estado global do Backbone Secundário;
b.1) A Aloo será responsável por fornecer, dimensionar, instalar, configurar e manter
todos os equipamentos, sistemas e ferramentas necessárias para o provimento do SGRS
“on-line”;
b.2) A Aloo será responsável pela manutenção preventiva e corretiva, a execução de
testes, a atualização e o suporte técnico da infraestrutura de gerenciamento, sem que isso
implique acréscimos nos preços contratados;
b.3) O TRE-AL será responsável pelos equipamentos e conexões à Internet que
possibilitem acesso ao SGRS fornecido;
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8.3. Serviço de Gerência de Rede e Serviços – SGRS para o Backbone Secundário
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c) Prover recursos para abertura, acompanhamento e encerramento de chamados técnicos;
d) Geração e emissão de relatórios gerenciais, programados para serem gerados
automaticamente ou sob demanda pelo contratante, que permitam o acompanhamento da
qualidade dos serviços, dos níveis de serviço contratados (SLA) e a validação das faturas;
e) Abranger todos os Roteadores CPE (Prédio Sede do TRE/AL e Cartórios Eleitorais) e
enlaces fornecidos, conforme a tecnologia adotada;
f) A Aloo atuará de forma pró-ativa, antecipando-se aos problemas na rede e garantindo
a qualidade do serviço estabelecida no Acordo de Nível de Serviço (SLA), realizando
abertura, acompanhamento e fechamento de chamados técnicos (Trouble Tickets)
relacionados com indisponibilidade e desempenho nos serviços de rede, gerenciamento
de rede e segurança, operando em regime 24x7, todos os dias do ano;

h) Será de propriedade e de responsabilidade da Aloo, podendo ser constituído de um ou
mais softwares, integrados ou não;
i) Será escalável permitindo futuras ampliações nos elementos de rede a serem
gerenciados;
j) Permitir a definição de perfis de usuários e a atribuição de regras de gerenciamento a
estes perfis e o uso de senhas para controle do acesso às informações;
j.1) As senhas fornecidas para a Justiça Eleitoral não possibilitarão o acesso a qualquer
informação confidencial sobre o backbone da licitante contratada, e não devem
possibilitar qualquer ação ou leitura que prejudique a segurança do Backbone Secundário;
k) Permitir o acesso simultâneo de pelo menos 10 usuários do TRE/AL às suas
funcionalidades;
l) Prover a visualização das informações de gerenciamento através de um Portal de
Gerência acessado por meio de interface WEB;
l.1) O Portal de Gerência será acessado pelo TRE/AL por meio da Internet pública e
protocolo HTTPS com certificação digital (padrão X.509);
l.2) O TRE/AL terá acesso somente às informações relativas às suas conexões;
l.3) O Portal de Gerência possuirá uma interface única para acesso às suas funcionalidades
independentemente dos equipamentos ou tecnologias empregadas para a prestação dos
serviços;
m) Disponibilizar a funcionalidade para consulta da configuração do Roteador CPE do
Concentrador e dos Cartórios Eleitorais e emitir notificações quando houver modificações
de configuração dos roteadores;
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g) A Aloo garantirá que os dados do serviço de gerência de rede e serviços trafegarão pela
classe de dados prioritários;
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n) Fornecer, através do Portal de Gerência, a visualização de informações on-line (em
tempo real e de forma gráfica) sobre o Backbone Secundário, apresentando no mínimo o
seguinte:
n.1) Topologia do Backbone Secundário, incluindo os Roteadores CPE e seus enlaces,
com visualização do estado operacional de todos os elementos da rede (enlaces e
equipamentos). O estado operacional dos elementos de rede deve ser atualizado
automaticamente, sempre que ocorrer qualquer alteração nestes elementos;
n.2) Alarmes e eventos ocorridos no Backbone Secundário, com informações de data e
hora de ocorrência e identificação dos recursos gerenciados;
n.3) Consumo de banda nos enlaces (entrada e saída) com valores instantâneos, médios e
de pico dos últimos 30 (trinta) dias, separados por semana e diferenciação de dias úteis e
horários comercial;

n.5) Estratificação de volume tráfego (entrada e saída) por classe de serviço para a
Concentrador ou conexão dedicada;
n.6) Retardo dos enlaces com valores instantâneos, médios e de pico dos últimos 30
(trinta) dias;
n.7) Visualização da quantidade de chamados registrados, em aberto, fechados e
encerrados, dentro e fora do prazo contratual, por tipo de problema, permitindo acesso ao
detalhamento dos chamados;
n.8) Inventário dos equipamentos e enlaces da rede contando, com no mínimo as seguintes
informações:
n.8.1) Enlace: código de identificação junto a operadora contratada, tecnologia e nível de
serviço;
n.8.2) Roteador CPE: fabricante e modelo, configuração lógica e configuração física
(placas, interfaces, memória, slots, dentre outros);
n.8.3) Endereçamento lógico: endereços IPs e máscaras de rede;
o) Prover o armazenamento de todos os dados coletados nos elementos gerenciados e
informações geradas para confecção dos relatórios durante um período de 12 (doze)
meses, relativos ao Serviço de Gerência de Rede e Serviços (SGRS), devendo ao final de
cada período de 12 (doze) meses disponibilizá-los ao Contratante, conjuntamente com o
modelo de dados, em meio de armazenagem a ser definido pelo Contratante;
o.1) A indisponibilidade dos dados de gerência (coleta não realizada, dados não
acessíveis) será contabilizada como indisponibilidade do SGRS, no período em que os
dados não forem coletados ou ficarem inacessíveis, caso isto implique em perda de dados
de gerenciamento;
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n.4) Ocupação de memória e CPU dos Roteadores CPE;
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o.2) Os dados e informações armazenados, conjuntamente com o modelo de dados,
poderão ser solicitados pelo Contratante, a qualquer tempo, devendo a licitante contratada
colocá-los à disposição no prazo máximo de 4 (quatro) dias úteis, em meio a ser definido
pelo Contratante e/ou na base de dados da solução de gerência (carga dos dados extraídos
e removidos);
o.3) O intervalo para coleta de dados no SGRS deve ser de no mínimo 5 (cinco) minutos,
ou valores maiores a critério do Contratante;
p) Registrar em seu LOG de históricos todos os acessos realizados, com autenticação de
usuário, data/hora, devendo permitir a recuperação do registro de histórico;
q) Realizar registro de todas as ocorrências de alarmes/eventos em LOG de históricos
e/ou base de dados contendo informações de data/hora de ocorrência, identificando os
recursos gerenciados;

8.4. Serviço de operação do Backbone Secundário
8.4.1. Período de Funcionamento Experimental – PFE
8.4.1.1. O PFE – Período de Funcionamento Experimental é o período de 30 (trinta) dias
em funcionamento ininterrupto após a Aceitação Global.
8.4.1.2. Durante o PFE o Service Level Agreement – SLA é válido para os enlaces
contratados.
8.4.1.3. A descontinuidade do PFE ocorrerá nas seguintes situações:
a) Caso ocorra interrupção dos serviços de comunicação do Concentrador, por um período
de tempo que extrapole o permitido no respectivo SLA contratado;
b) Caso ocorra interrupção dos serviços de comunicação de mais de 5% das conexões
dedicadas contratadas, por um período de tempo que extrapole o permitido no respectivo
SLA contratado
8.4.1.4. A consequência da descontinuidade do PFE será o reinício do período de 30
(trinta) dias do PFE, contados a partir da recuperação de todas as anormalidades
registradas e volta do funcionamento normal de todos os serviços.
8.4.1.5. O reinício do PFE devido à recuperação de problemas registrados durante este
período será permitido até 03 (três) vezes, ou seja, o PFE poderá ser interrompido até 03
(três) vezes. Ultrapassado este limite serão aplicadas as penalidades previstas no
Contrato.
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r) Assegurar a continuidade da coleta dos dados de gerenciamento em casos de perda de
comunicação entre o SGRS e os elementos gerenciados, de maneira a garantir que não
exista perda de informação no gerenciamento de recursos.
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8.4.1.6. Os intervalos para reinício do PFE (em caso de interrupção do período em
andamento) serão de no máximo 03 (três) dias, ou seja, a licitante contratada tem até 03
(três) dias para solucionar os problemas para que seja reiniciado o PFE, e as seguintes
regras devem ser observadas:
i.

Na 1ª interrupção do PFE (interrupção do PFE inicial):

1.

Será considerada em uso a 1ª chance de reinício do PFE;

2.
A partir do 4º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, passará a ser considerada
em uso a 2ª chance de reinício do PFE (restando então apenas a 3ª chance de reinício);
3.
A partir do 7º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, passará a ser considerada
em uso a 3ª chance de reinício, não restando nenhuma chance de reinício do PFE;
4.
A partir do 10º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, deverão ser aplicadas as
penalidades previstas pelo não cumprimento do PFE;
Na 2ª interrupção do PFE:

1.
Será considerada em uso a 2ª chance de reinício do PFE ou, será considerada em
uso a 3ª chance de reinício do PFE, caso a 2ª chance já tenha sido utilizada. Caso não
esteja disponível chance alguma serão aplicadas as penalidades previstas pelo não
cumprimento do PFE;
2.
A partir do 4º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, será considerada em uso
a 3ª chance de reinício do PFE (caso esta chance ainda esteja disponível). Caso esta
chance não esteja disponível serão aplicadas as penalidades previstas pelo não
cumprimento do PFE;
3.
A partir do 7º dia, caso o PFE não tenha sido reiniciado, deverão ser aplicadas as
penalidades previstas pelo não cumprimento do PFE;
iii.

Na 3ª interrupção do PFE:

1.
Será considerada em uso a 3ª chance de reinício do PFE, caso esta chance ainda
esteja disponível. Caso esta chance não esteja disponível serão aplicadas as penalidades
previstas pelo não cumprimento do PFE;
2.
A partir do 4º dia serão aplicadas as penalidades previstas pelo não cumprimento
do PFE.
8.4.2. Operação do Backbone Secundário durante o PFE – Período de Funcionamento
Experimental
Durante a vigência do PFE – Período de Funcionamento Experimental, que é o período
de 30 (trinta) dias em funcionamento ininterrupto após a Aceitação Global, os seguintes
requisitos relacionados com o Serviço de Operação do Backbone Secundário são
solicitados:
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ii.

Página 24 de 42
Proposta Comercial

a) Estabelecer, em conjunto com a equipe técnica do TRE-AL, um Plano de Operação,
Gerenciamento e Suporte do Backbone Secundário, observando as necessidades da
Justiça Eleitoral e as diretrizes de operação de redes da licitante contratada;
b) Permitir a presença de técnicos da Justiça Eleitoral no ambiente de gerenciamento da
licitante contratada, desde que agendada com antecedência mínima de 15 dias.
8.4.3. Operação do Backbone Secundário após o PFE – Período de Funcionamento
Experimental
Após o PFE – Período de Funcionamento Experimental, os seguintes requisitos
relacionados com o Serviço de Operação do Backbone Secundário são solicitados:

b) Manter plantão especial no ambiente da licitante contratada, para suporte do Backbone
Secundário durante 24 horas/dia, 7 dias/semana, durante o período de 03 (três) dias antes
de uma eleição até 01 (um) dia após esta eleição (válido para qualquer eleição, em
qualquer turno). O atendimento feito a partir deste ambiente será via telefone 0800 725
3505;
c) Atender todas as determinações do Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte do
Backbone Secundário, definido durante o PFE;
d) Realizar trabalhos de configuração/reconfiguração dos equipamentos fornecidos pela
licitante contratada, de forma a atender ao Plano de Operação, Gerenciamento e Suporte
do Backbone Secundário.
e) Será providenciada a substituição do(s) técnico(s) de suporte presentes em cada TRE,
conforme definido no subitem “a)”, se entendido que o profissional: não se adapta à
execução do serviço; ou não possua domínio dos equipamentos e softwares ofertados; ou
possua problemas de qualquer ordem que o impossibilite de executar suas atividades nos
horários estabelecidos.
8.5. Serviço de Manutenção do Backbone Secundário
8.5.1. Condições gerais para prestação do serviço de manutenção
As seguintes condições serão observadas na prestação do serviço de manutenção dos
enlaces, equipamentos e softwares fornecidos para o Backbone Secundário:
a) Os serviços de manutenção atenderão a todos os requisitos especificados no item
“Requisitos do serviço de manutenção” desta proposta;
b) Todos os serviços de manutenção dos enlaces fornecidos (Concentrador, conexões
dedicadas e conexões comutadas) serão efetuados desde o início até o final do contrato.
São de inteira responsabilidade da Aloo, e estará totalmente coberto pelo pagamento
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a) Disponibilizar, obrigatoriamente, 01 (um) técnico na sede do TRE/AL, no período de
03 (três) dias antes de uma eleição, referendo ou plebiscito até 01 (um) dia após esta
eleição (válido para qualquer eleição, referendo ou plebiscito, em qualquer turno), das
08:00hs às 18:30hs, com intervalo de almoço de 1:30hs;
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mensal relativo ao fornecimento de cada um destes enlaces, sem que isso implique
acréscimos nos preços contratados;
c) O serviço de manutenção dos enlaces fornecidos (Concentrador, conexões dedicadas e
conexões comutadas) garantirão o funcionamento correto dos enlaces, e garantirá a
manutenção adequada dos equipamentos empregados nestes enlaces e que são fornecidos
pela Aloo;
d) Os serviços de manutenção cobrirão todas as despesas relacionadas com a troca ou
reposição de peças, manutenção de softwares e reparos de instalações, incluindo as
despesas de deslocamento de técnicos, diárias, hospedagem e demais gastos relacionados
com a equipe técnica de manutenção;
e) Caberá a Justiça Eleitoral arcar com a responsabilidade por danos em insumos
fornecidos pela licitante contratada em virtude de vandalismo, ou acidentes causados por
pessoas que não sejam vinculadas à Aloo, devidamente comprovados mediante
documento específico.

O serviço de manutenção será prestado pela Aloo, que atenderá obrigatoriamente as
seguintes condições:
a) Efetuar manutenção preventiva em todos os enlaces e equipamentos, de forma a
identificar possíveis pontos de falha e garantir o perfeito funcionamento de todos estes
enlaces e equipamentos;
b) Efetuar manutenção corretiva assim que for detectado algum mau funcionamento de
enlaces e equipamentos, ou problemas em instalações feitas, de forma que voltem a
funcionar perfeitamente.
b.1) O serviço de manutenção corretiva incluirá o reparo e a substituição de peças
defeituosas em equipamentos, e reparos nas instalações que apresentarem problemas;
c) Realizar o serviço de manutenção no local de instalação do equipamento sempre que
possível. Caso seja necessário remover o equipamento, a Aloo providenciará a
substituição do equipamento por outro idêntico em perfeito funcionamento, para então
retirar o equipamento com defeito e encaminhá-lo para a manutenção;
d) Permitir efetuar a “Abertura de Chamado de Manutenção” junto a “Central de
Atendimento” da ALOO TELECOM por meio do telefone 0800 725 3505;
d.1) A ALOO TELECOM será responsável por todos os técnicos que forem realizar
manutenção dos enlaces em qualquer um dos sites atendidos nesta proposta;
e) Prazos:
e.1) Iniciar os procedimentos de manutenção de qualquer um dos enlaces fornecidos
(Concentrador, conexões dedicadas e conexões comutadas) em até 04 (quatro) horas
após a notificação do problema, feito por meio de abertura de chamado;
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8.5.2. Requisitos do serviço de manutenção
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e.2) Durante o procedimento de manutenção do Concentrador e/ou de uma conexão
dedicada será computado o PNF – Período de Não Funcionamento do Enlace;
e.2.1) O PNF será computado em minutos a partir da “abertura do chamado de
manutenção” feito pelo “0800” da Aloo;
e.2.2) O término do PNF será computado a partir do aceite da manutenção (fechamento
do chamado) feito por um técnico do local responsável pela abertura do chamado, sendo
necessária a identificação do técnico responsável pelo fechamento do chamado;

e.3) Períodos normais de operação da rede: realizar e concluir a manutenção dos enlaces,
equipamentos e instalações fornecidos em até 24 (vinte e quatro) horas após a “abertura
do chamado de manutenção”, que será feita via “0800” da Aloo;
e.4) Períodos de operação próximos a eleições: durante o período com inicio 15 (quinze)
dias antes da eleição e término 05 (cinco) dias após a eleição (válido para qualquer
eleição, em qualquer turno, que ocorra até o final do contrato), realizar e concluir a
manutenção dos enlaces, equipamentos e instalações do TRE/AL em até 08 (oito) horas
após a “abertura do chamado de manutenção”, que será feita via “0800” da Aloo;
9. ESPECIFICAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO INICIAL ESTIMADA PARA O
BACKBONE SECUNDÁRIO
9.1. A configuração inicial estimada do Backbone Secundário indica a configuração a ser
considerada para o início do contrato, objeto descrito nesta proposta.
9.2. A configuração inicial estimada do Backbone Secundário está detalhada nas planilhas
de preços - “Planilhas de Preço para obtenção do VT_AL” desta proposta.
9.3. A configuração estimada detalhada nas planilhas de preços indica a configuração
estimada para os 30 (TRINTA) meses iniciais de contrato do objeto descrito nesta
proposta.
10. PROPOSTA TÉCNICA DA SOLUÇÃO
Os serviços objetos do Edital serão atendidos através da utilização dos seguintes produtos
da Aloo:
10.1. Produto ALOO MPLS com QOS RealTime
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e.2.3) O somatório de PNF em minutos (“períodos de não funcionamento do enlace”)
durante um mês, que exceder o tempo de parada permitido neste mesmo período de
acordo com o SLA contratado, será tomado com base de desconto da parcela mensal de
pagamento (do Concentrador ou conexão dedicada que teve seu serviço interrompido) no
mês subsequente (as regras aplicadas para este desconto estão contidas no item “Forma
de Pagamento” nesta proposta). A consolidação dos “períodos de não funcionamento do
enlace” será feita pelo contratante com base nas informações obtidas no SGRS e registros
próprios de ocorrências;
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10.1.1. Características
MPLS, ou MultiProtocol Label Switching, é uma tecnologia de encaminhamento de
pacotes baseada em rótulos (labels) que funciona, basicamente, com a adição de um rótulo
nos pacotes de tráfego (O MPLS é indiferente ao tipo de dados transportado, pelo que
pode ser tráfego IP ou outro qualquer) à entrada do backbone (roteadores de borda) e, a
partir daí, todo o encaminhamento pelo backbone passa a ser feito com base neste rótulo.
Comparativamente ao encaminhamento IP, o MPLS torna-se mais eficiente uma vez que
dispensa a consulta das tabelas de routing.
Este protocolo permite a criação de Redes Virtuais Privadas garantindo um isolamento
completo do tráfego com a criação de tabelas de "labels" (usadas para roteamento)
exclusivas de cada VPN.

O produto baseado em MPLS que a Aloo utiliza permite agregar valor ao seus produtos,
pois passam a não oferecer apenas banda, mas um tráfego diferenciado com: Multimídia
(Voz, Vídeo e Dados) e aplicações críticas, com garantias aplicáveis de QoS, através das
seguintes classes de serviço:
Multimídia: priorização de tráfego dos pacotes multimídia (ex.: vídeo conferência, etc.).
Voz: priorização de tráfego dos pacotes de voz (ex.: interligação de PABX, telefonia IP,
etc.).
Dados Expressos: priorização de tráfego de dados de aplicações críticas (ex.: SAP,
GVCollege, etc.).
Dados: tráfego de dados sem priorização (Best Effort).
O MPLS foi concebido para satisfazer as necessidades de infraestrutura de comunicação
segura e economicamente viável entre:
- escritórios de uma mesma empresa em diferentes localidades;
- força de trabalho em constante deslocamento;
- empresa, clientes, fornecedores.
O produto baseado em MPLS, oferecido pela Aloo, permite que ele possa ser utilizado
nas seguintes situações:
1. acesso corporativo a servidores de aplicações centralizadas como sistemas
corporativos, e-mail e Intranet;
2. formação de redes para compartilhamento de arquivos;
3. integração de sistemas de telefonia;
4. formação de sistemas de videoconferência;
5. acesso remoto aos sistemas corporativos.
10.1.2. Vantagens
a) Melhor desempenho no encaminhamento de pacotes;
b) Criação de caminhos (Label Switching Paths) entre os roteadores;
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Além disso é possível realizar QoS (Quality of Service) com a priorização de aplicações
críticas, dando um tratamento diferenciado para o tráfego entre os diferentes pontos da
VPN. QoS cria as condições necessárias para o melhor uso dos recursos da rede,
permitindo também o tráfego de voz e vídeo.
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c) Possibilidade de associar requisitos de QoS, baseados nos rótulos carregados pelos
pacotes.
10.1.3. Funções de MPLS
a) Mecanismos para o tratamento de fluxos de dados entre hardware, ou mesmo
aplicações, distintas.
b) Independência em relação aos protocolos das camadas OSI 2 (enlace) e 3 (rede).
c) Mapeamento entre os endereços IP e labels, para envio de pacotes.
d) Interfaces com protocolos de roteamento, como OSPF.
10.1.4. Diagrama da Solução MPLS com QOS RealTime
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10.1.5. Relação dos Equipamentos Ativos
Serão fornecidos e instalados os seguintes equipamentos para ativar os acessos VPN IP
MPLS desta proposta.
a) Na SEDE do TRE-AL para o circuito concentrador:
1.
2.
3.
4.

Switch do fabricante EXTREME no modelo Summit X440-24t ou similar;
Roteador do fabricante HPE no modelo HPE MSR3012 ou similar;
Fibra Óptica do fabricante ZTT no modelo CFOA-SM-AS80-G-12F ou similar;
DIO do fabricante ROSEMBERGER no modelo DIO INTERCON I ou similar

b) Nos demais endereços do TRE-AL para as conexões dedicadas e comutadas:
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Conexões Dedicadas
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1. Roteador do fabricante HP no modelo MSR1002 ou similar;
2. Fibra Óptica do fabricante ZTT no modelo CFOA-SM-AS80-G-12F ou similar;
3. Rádio Digital do fabricante CERAGON no modelo FibeAir IP-20 7-42GHz (Faixas
de frequências licenciadas pela ANATEL) ou similar;
DIO do fabricante ROSEMBERGER no modelo DIO INTERCON I ou similar
c) No backbone da ALOO TELECOM:
1.
2.
3.
4.

Roteador do fabricante NOKIA no modelo Nokia 7750 SR-12e ou similar;
Switch do fabricante EDGECORE NETWORKS no modelo EDD 5912-54X
ou similar;
Fibra Óptica do fabricante ZTT no modelo CFOA-SM-AS80-G-12F ou similar;
DIO do fabricante ROSEMBERGER no modelo DIO INTERCON I ou similar.

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

Os acessos de Fibra Óptica entre o backbone da Aloo e a Sede do TRE-AL seguirão
conforme detalhado abaixo no mapa Google:

10.3. Produto GERENCIAMENTO PROATIVO
10.3.1. Características do Gerenciamento Proativo
Gerenciamento de todos os circuitos e serviços, independentemente de uma eventual
subcontratação;
Abrange todos os roteadores, circuitos, backbone e serviços, independentemente de suas
tecnologias;
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10.2. Projeto de Encaminhamento e Implantação Inicial do Serviço

Página 30 de 42
Proposta Comercial

A Aloo é responsável por fornecer, dimensionar e configurar os equipamentos, sistemas
e ferramentas necessárias para o provimento da solução de Gerência;
Qualquer inclusão ou alteração de características técnicas dos circuitos na gerência, será
realizada no prazo do ANO, a partir da implementação da característica técnica ou da
ativação dos novos circuitos;
A Gerência de Rede e Serviços atuará de forma proativa, antecipando-se aos problemas
na rede e garantindo a qualidade do serviço, realizando abertura, acompanhamento e
fechamento dos chamados técnicos;
A Gerência irá operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano;

Os dados ficarão armazenados ao longo de todo o contrato. A disponibilização dos dados
será realizada on-line, para dados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias e, acesso sob
demanda para dados anteriores a esse período;
O cliente deve fornecer todas as informações necessárias, como endereço completo,
telefones e contatos em todas as unidades que farão parte do backbone, e serão
gerenciadas pela Aloo;
Será habilitado o protocolo SNMP nos equipamentos, onde será criada a comunidade
SNMP designada pela Contratada com o acesso liberado para a Gerência do Cliente,
independente do gerenciamento realizado pela Aloo.

10.3.2. Chamado Técnico
A abertura do chamado será realizada pela equipe de gerência da Aloo, imediatamente
após a constatação de defeito ou falha em qualquer circuito ou serviço que esteja em
funcionamento;
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A indisponibilidade dos dados de gerência será contabilizada como indisponibilidade do
serviço, no período em que os dados não forem coletados ou ficaram inacessíveis, caso
isto implique em perda de dados;
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Os circuitos e serviços receberão uma identificação única tanto para o Cliente como para
a Aloo, que será de conhecimento de todos os atendentes da equipe de Gerência, e será
utilizada na abertura do chamado técnico pela Gerência Proativa;
As informações de chamados, que serão visualizadas através do Portal, irão conter:
- Número do Chamado
- Data e Hora da Abertura
- Status (aberto/fechado)
- Localidade
As tentativas de contato com os técnicos do Cliente para aberturas de chamados,
recorrências ou encerramento de chamados, que não tenham tido sucesso por ausência
dos técnicos, serão registradas no campo “Histórico” do chamado, não resultando em
penalidades de SLA para a Aloo;

Os técnicos autorizados para o encerramento dos chamados serão informados pelo
Cliente, na implantação do serviço.
10.3.3. Portal de Gerência
A visualização das informações são via WEB;
Possibilitará definição de perfis de usuários e senhas para controle de acesso às
informações de gerência, com conexão segura;
Terá uma interface única para o acesso independente dos equipamentos ou tecnologias
empregadas para a prestação dos serviços;
O intervalo de coleta dos dados para exibição das informações serão de 5 minutos;
A visualização das informações apresentará todas as funcionalidades listadas nos itens
abaixo:
- Alertas em caso de falhas e anormalidade dos circuitos, com grau de criticidade;
- Topologia da rede, incluindo roteadores e circuitos, com a visualização do status de
todos os elementos. O agrupamento dos elementos que compõem a topologia da rede
(roteadores e circuitos) será definido pelo Cliente;
- Visualização da utilização de banda dos circuitos, em tempo real, diário, semanal e
mensal, com a opção de consulta de dados históricos;
- Visualização do consumo de CPU e memória dos roteadores com opção de consulta de
dados históricos;
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Os chamados técnicos só serão encerrados por um técnico do Cliente, em conjunto com
a Central de Atendimento, que entrará em contato com o Cliente, para encerrar os
chamados solucionados. Não será admitido o fechamento do chamado técnico por
técnicos das unidades do Cliente;
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- Visualização do tempo de resposta dos circuitos, em tempo real, com opção de consulta
de dados históricos;
- Indicação de congestionamento nos circuitos, além dos valores de limiares excedidos e
o enfileiramento e/ou descarte do tráfego nos roteadores;
- Visualização dos chamados registrados, abertos e encerrados, dentro do prazo
contratual, por data ou circuito, permitindo acesso ao detalhamento dos chamados.
10.3.4. Relatórios
O acompanhamento da qualidade dos serviços da rede, acompanhamento dos chamados
e do SLA estabelecido são feitos através de relatórios disponibilizados pela Aloo, no
Portal de Gerência, para consulta diária, mensal ou sob demanda;

A Aloo armazena todos os dados e informações coletadas durante a vigência do contrato,
tais como: dados brutos coletados nos elementos gerenciados, dados sumarizados para
confecção de relatórios, acompanhamento dos chamados, acompanhamento da qualidade
de serviço, de faturamento, dentre outros. Esses dados serão disponibilizados ao Cliente
ao final do contrato;
Todos os relatórios permitem o uso de diversos filtros para visualizar as informações. Os
filtros também permitem a seleção de informações a serem impressas de um ou mais
circuitos ou de toda rede, à critério do Cliente;
Todos os relatórios possibilitam a seleção de datas de início e fim do período a que se
referem os dados a serem exibidos;
A solução de gerência permite que todos os relatórios possam ser visualizados,
armazenados em meio eletrônicos e impressos. É implementada a funcionalidade de
exportação dos relatórios em formatos compatíveis com MS Office, BR Office e PDF;
Os relatórios abaixo são visualizados on-line ou gerados sob demanda:
- Relatórios de Tráfego: relatórios diários que apresentam o tráfego de todos os circuitos,
com suas séries históricas, fornecendo subsídios para analisar o desempenho e as
tendências de aproveitamento dos recursos da rede. Devem demonstrar informações da
banda utilizada e do volume de tráfego;
- Relatório de Acompanhamento dos Chamados: relatório diário com todas as
informações relativas ao chamado como data, hora, identificação do elemento (circuito
ou equipamento), descrição detalhada do chamado;
- Relatórios de Chamados: relatório mensal de chamados abertos e encerrados;
- Relatórios de Reincidência: relatórios que mostram problemas reincidentes dos
elementos (circuitos ou equipamentos) da rede;
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- O portal conterá todas as informações necessárias.
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- Relatório de Acompanhamento de SLA: descritivo de SLA, contendo para cada circuito
as ocorrências de falhas, caso tenham existido e os valores mensais apurados para cada
indicador (Parâmetros de Qualidade dos Circuitos e Serviços);
- Relatório Específico de SLA: relatório de acompanhamento de cada indicador a ser
monitorado para o SLA. Estes relatórios serão emitidos mensalmente.
10.5. Cronograma Detalhado de Execução da implantação
EVENTO

RESPONSÁVEL

Assinatura do Contrato entre o TRE/AL e a
Aloo
Entrega do Plano de Gerenciamento do
Contrato
D + 8 dias
Entrega do Plano Detalhado de Implantação do
Backbone Secundário no estado
Aprovação do Plano de Gerenciamento do
Contrato
D + 15 dias
Aprovação do Plano Detalhado de Implantação
do Backbone Secundário no estado
• Entrega dos Planos de Teste de Aceitação
Plano de Testes de Aceitação - Enlaces do
Backbone Secundário
D + 18 dias
Plano de Testes de Aceitação do SGRS
Plano de Testes de Aceitação Global do
Backbone Secundário
Modelos de Relatório de Teste
D + 20 dias
•
Aprovação dos Planos de Testes de Aceitação
Conclusão de instalação do 1º Grupo, formado
por:
Conexões TREs (todas);
Infra-estrutura
para
aceitar
conexões
comutadas a partir de qualquer localidade no
estado;
D + 30 dias
3% das conexões dedicadas no estado, sendo
que estas conexões devem ser escolhidas em
comum acordo entre licitante contratada e o
TRE contratante;
SGRS – Sistema de Gerência de Rede e
Serviços.
D + 35 dias
Conclusão da Aceitação do 1º Grupo
Conclusão da instalação do 2º Grupo, formado
por:
22% das conexões dedicadas no estado, sendo
D + 45 dias
que estas conexões devem ser escolhidas em
comum acordo entre licitante contratada e o
TRE contratante
Dia D
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EVENTO

D + 50 dias•

Conclusão da Aceitação do 2º Grupo
Conclusão da instalação do 3º Grupo, formado
por:
25% das conexões dedicadas no estado, sendo
que estas conexões devem ser escolhidas em
comum acordo entre licitante contratada e o
TRE contratante
Conclusão da Aceitação do 3º Grupo
Conclusão da instalação do 4º Grupo, formado
por:
25% das conexões dedicadas no estado, sendo
que estas conexões devem ser escolhidas em
comum acordo entre licitante contratada e o
TRE contratante
Conclusão da Aceitação do 4º Grupo
Conclusão da instalação do 5º Grupo, formado
por:
25% das conexões dedicadas no estado, sendo
que estas conexões devem ser escolhidas em
comum acordo entre licitante contratada e o
TRE contratante
Conclusão da Aceitação do 5º Grupo
Conclusão da Aceitação Global (início do PFE
no estado)
Entrega do Plano de Operação, Gerenciamento
e Suporte
Conclusão da Aceitação Final (fim do PFE no
estado)

D + 60 dias

D + 65 dias•

D + 90 dias

D + 95 dias•

D + 110 dias

D + 115 dias
•
•
D + 130 dias
•
D + 135 dias
•
D + 150 dias

RESPONSÁVEL
Aloo / TRE/AL

Aloo

Aloo / TRE/AL

Aloo

Aloo / TRE/AL

Aloo

Aloo / TRE/AL
Aloo / TRE/AL
Aloo
TRE/AL

Obs.: Antecipação de Eventos
a) Em caso de antecipação de eventos constantes da Tabela acima, os eventos
subsequentes diretamente relacionados com o evento antecipado poderão ser
igualmente antecipados;
b) O percentual de conexões dedicadas instaladas em cada grupo pode ser alterado desde
que se esteja adiantando estas instalações. Caso se adiante estas instalações os grupos
subsequentes poderão ter um percentual menor.
10.6. PREÇOS
A proposta apresenta os preços dos serviços e produtos solicitados considerando o
seguinte:
i.
Os preços seguem obrigatoriamente as planilhas constantes do Edital. As planilhas
indicam onde devem ser preenchidos os preços solicitados;
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ii.
Toda a avaliação a ser feita com relação a preços será efetuada considerando os
preços com impostos e todos os demais encargos que façam parte do serviço cotado.
10.6.1. Descrição dos preços solicitados
Os seguintes preços seguem conforme as planilhas, sendo que em cada planilha é indicada
a necessidade do preenchimento do preço com todos os impostos:
INSTALAÇÃO:
a) Vinst_con_TRE: valor do serviço de instalação do Concentrador.
a.1) Este valor cobrirá os custos de todos os serviços necessários;
b) Vinst_con_ded:
qualquer PERFIL.

valor do serviço de instalação de cada conexão dedicada de

b.2) Este valor cobrirá os custos de todos os serviços necessários para a instalação de cada
conexão dedicada;
c) Vtot_inst_AL: valor total dos serviços de instalação em Alagoas.
Vtot_inst_AL = (Vinst_con_TRE) + (nº de conexões dedicadas x Vinst_con_ded)
OBS.: não há nenhum custo associado à instalação de conexões comutadas.
ALTERAÇÃO DE PERFIL DE CONEXÕES:
d) Valt_PERFIL_con_TRE: valor do serviço de alteração de PERFIL da Concentrador.
d.1) Este valor será igual para todas as conexões TRE fornecidas em Alagoas.
d.2) Este valor cobrirá os custos de todos os serviços necessários para a alteração de
PERFIL de cada Concentrador;
e) Valt_PERFIL_con_ded: valor do serviço de alteração de PERFIL de uma conexão
dedicada.
e.1) Este valor será igual para todas as conexões dedicadas fornecidas em Alagoas.
e.2) Este valor cobrirá os custos de todos os serviços necessários para a alteração de
PERFIL de cada conexão dedicada;
FORNECIMENTO DAS LINHAS:
f) Vmen_con_TRE_AL_perfil_X: valor mensal relativo ao serviço de fornecimento do
Concentrador Perfil X (1 a 6) em Alagoas;
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f.1) Este valor será igual para todas as conexões TRE Perfil X fornecidas em Alagoas;
f.2) Este valor cobrirá o custo para manter a Concentrador Perfil X operacional, atendendo
a todas as características solicitadas;
g) Vmen_con_ded_AL_perfil_X: valor mensal relativo ao serviço de fornecimento de
cada conexão dedicada Perfil X (1 a 6);
g.1) Este valor será igual para todas as conexões dedicadas fornecidas em Alagoas);
g.2) Este valor cobrirá o custo para manter a conexão dedicada operacional, atendendo a
todas as características solicitadas;
h) Vmin_con_comutada_AL: valor mensal relativo ao serviço de fornecimento de 01
(um) minuto de conexão comutada;

6.2.2.2. Planilhas de Preços a serem apresentadas
Os itens seguintes apresentam as planilhas a serem preenchidas pelas licitantes
obrigatoriamente em atendimento ao ITEM 1.
10.6.2. Planilhas de Preço para obtenção do VT_AL
A planilha de preço foi preenchida conforme o modelo do Edital para obtenção do Valor
Total dos Serviços no Backbone Secundário para Alagoas.
a) A coluna “Serviço” cita o serviço que está sendo discriminado. Cada serviço tem seu
respectivo valor já discriminado;
b) A coluna “Quantidade” informa a quantidade estimada do respectivo serviço que será
realizada durante o contrato;
c) A coluna “Total (R$)” foi preenchida com o valor total a ser pago durante o contrato
pelo respectivo serviço;
d) O valor VTtot_inst_AL foi obtido a partir do somatório de todos os valores pagos por
instalações durante o contrato:
VTtot_inst_AL = (quantidade x Vinst_con_TRE) + (quantidade x Vinst_con_ded)
e) O valor VTalt_PERFIL_AL foi obtido a partir do somatório de todos os valores pagos
por alterações de velocidade durante o contrato. A quantidade de alterações é estimada.
VTalt_PERFIL_AL = (quantidade x Valt_PERFIL_con_TRE) + (quantidade x
Valt_PERFIL_con_ded)
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f) O Vtot_men_con_AL foi obtido a partir do somatório do valor de todas as conexões
fornecidas;
g) O valor VTtot_men_con_AL foi obtido a partir de:
VTtot_men_con_AL = 12 X Vtot_men_con_AL
h) O valor total dos serviços do Backbone Secundário:
VT_AL

= VTtot_inst_AL + VTalt_PERFIL_AL + VTtot_men_con_AL

10.6.3. Planilha de Preço para obtenção da estimativa de contratação
A planilha foi preenchida para obtenção do VT_AL, ou seja, a estimativa de contratação
ao final da migração de todo o backbone secundário. Ressalta-se que o quantitativo de
serviços contratados poderá ser ampliado ou diminuído, a critério do TRE/AL.

Todos os endereços listados no Anexo I-B terão viabilidade técnica para a instalação.
O Valor Global da Proposta ou VGP é igual ao VT_AL.
Valores
Velocidad
Quantidade
Valor Total Mensal
e
Valor Unitário (R$)
(R$)
ins_con_TRE
n/a
1
R$
98,40 R$
98,40
Valt_PERFIL_con_TRE
n/a
1
R$
100,00 R$
100,00
inst_con_ded
n/a
43
R$
100,00 R$
4.300,00
Valt_PERFIL_con_ded
n/a
10
R$
100,00 R$
1.000,00
Vtot_inst_AL
R$
5.498,40
Serviço

Velocidad Quantidad
e
e
Valor Unitário (R$)

Serviço
con_TRE_AL_PERFIL 1
con_TRE_AL_PERFIL 2
con_TRE_AL_PERFIL 3
con_TRE_AL_PERFIL 4
con_TRE_AL_PERFIL 5
con_TRE_AL_PERFIL 6
con_ded_AL_PERFIL 1
con_ded_AL_PERFIL 2
con_ded_AL_PERFIL 3
con_ded_AL_PERFIL 4
con_ded_AL_PERFIL 5
con_ded_AL_PERFIL 6

2 Mbps
0
4 Mbps
0
6 Mbps
0
8 Mbps
1
10 Mbps
0
20 Mbps
0
2 Mbps
6
4 Mbps
35
6 Mbps
0
8 Mbps
1
10 Mbps
0
20 Mbps
1
Vttot_men_con_AL

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.784,30
2.963,20
3.357,90
3.697,42
7.567,38
9.357,26
532,00
737,00
1.310,07
1.602,00
2.170,00
2.370,30

Valores
Valor Anual
Valor Mensal (R$)
(R$)
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
3.697,42 R$ 44.369,04
R$
R$
R$
R$
R$
3.192,00 R$ 38.304,00
R$
25.795,00 R$ 309.540,00
R$
R$
R$
1.602,00 R$ 19.224,00
R$
R$
R$
2.370,30 R$ 28.443,60
R$
36.656,72 R$ 439.880,64

Vttot_AL

Valor total (30 meses)l
(R$)
R$
R$
R$
R$
110.922,60
R$
R$
R$
95.760,00
R$
773.850,00
R$
R$
48.060,00
R$
R$
71.109,00
R$
1.099.701,60
R$

1.105.200,00

VALOR TOTAL GLOBAL (30 MESES) = R$ 1.105.200,00
(Um milhão, cento e cinco mil e duzentos reais)
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11.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

11.1. Segue abaixo os dados do profissional com formação superior em uma das
graduações exigidas no Art. 9 da Resolução nº 218/73 do CONFEA, que será o
responsável técnico pela execução dos serviços conforme descritos nesta proposta
comercial:
a) Nome: Sérgio Ferreira de Brito;
b) Profissão: Engenheiro Eletricista;
c) CREA/AL: 0205030912;
d) RG: 1419604 - SSP/AL;
e) CPF: 020.871.724-20.
12.

DADOS BANCÁRIOS

12.1. Banco do Brasil (001); Agência: 4983-2; Conta: 50728-8.

Número principal 24/7 (24 horas por dia, 7 dias na semana, todos os dias do ano)
14. CALL CENTER 0800 725 3505 / 82.2123-3500
Se o escalonamento é necessário para questões técnicas relacionadas a um bilhete de
problema em que não se consiga resolver no número principal, favor ligar imediatamente
para ordem listada abaixo:
ESCALADA 1 - Tarcísio Paz - 82.99321-3092
Supervisor do centro de Operações - tarcisiopaz@alootelecom.com.br
ESCALADA 2 - Marlos Silva - 82.9127-9314
Supervisor NOC - marlos@alootelecom.com.br
ESCALADA 3 - Sérgio Brito - 82.9309-6286
Diretor de Operações - sergio@alootelecom.com.br
15. CENTRAL DE RELACIONAMENTO ALOO TELECOM
Seg a sex 08h00 – 18h00:
www.alootelecom.com.br
Atendimento Online: 09h00 – 20h00
Mônica Rollim
Supervisora BCC/ SAC
82.2123-3536
82.9118-0495
monica.rollim@alootelecom.com.br
Ana Claudia Lamin
(82) 99122-2107
ana.lamin@alootelecom.com.br
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13. NETWORK OPERATION CENTER - NOC
noc@alootelecom.com.br
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16. FATURAMENTO E ADMINISTRATIVO ALOO TELECOM
Seg a sex 8h00 – 18h00:
Samara Lima
Coordenadora Financeira
82.2123-3514
financeiro@alootelecom.com.br

Por:
______________________________
Nome: Gleydston Rodrigues Guedes
Cargo: Diretor Financeiro
RG: 7.080.540 SEDS/AL
CPF: 053.285.444-63
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ANEXO I-B

Locais para Prestação dos Serviços

Municipio
SITE

Logradouro

N°

Bairro

Almoxarifado

Avenida Menino Marcelo

511
3

Antares

Maceió

Prédio Sede

Avenida Aristeu De Andrade

377

Farol

Maceió

Fórum Eleitoral de
Maceió

Avenida Fernandes Lima

348
7

Farol

Maceió

44ª Zona Eleitoral

Avenida Progresso

360

Progresso

49ª Zona Eleitoral

Rua Manoel Machado

2

Centro

São Sebastião

25ª Zona Eleitoral

Praça Batista Acioly

40

Centro

Maragogi

S/N

Centro

União dos
Palmares

62A

Centro

Joaquim Gomes
Quebrangulo

21ª Zona Eleitoral
53ª Zona Eleitoral

Rua Marechal Deodoro Da
Fonseca
Praça Laurentino Gomes de
Barros

Girau do
Ponciano

28ª Zona Eleitoral

Rua Treze De Junho

216

Centro

12ª Zona Eleitoral

Rua Francisco Pimentel

38

Centro

18ª Zona Eleitoral

Rua Cel Francisco Cavalcante

51

Centro

29ª Zona Eleitoral

Rua 22 De Dezembro

181

Centro

Batalha

40ª Zona Eleitoral

Rua Olavo Bilac

318

Centro

Delmiro Gouveia

26ª Zona Eleitoral

Rua Tenente Jose Tomé

208

Centro

19ª Zona Eleitoral

Av. Presidente Dutra

385

Monumento

48ª Zona Eleitoral

Rua Ladislau Coimbra

177

Centro

Fórum Eleitoral de
Arapiraca

Rua Gervasio De Oliveira
Lima
Rua Juracy Tenório
Cavalcante

157
61

Novo
Horizonte

53

Centro

Igaci

20ª Zona Eleitoral

Ismar De Goes Monteiro

S/N

Centro

Traipú

5ª Zona Eleitoral

Rua Frederico Maia

S/N

Centro

Viçosa

10ª Zona Eleitoral

Praça da Independência

S/N

Centro

Palmeira dos
Índios

9ª Zona Eleitoral

Rua João Lopes Ferreira

S/N

Centro

Murici

13ª Zona Eleitoral

Rodovia Engenheiro Joaquim
Gonçalves

74

Santa Luzia

Penedo

6ª Zona Eleitoral

Av. Pedro Pereira Acioli

S/N

José Paulino

Atalaia

42ª Zona Eleitoral

Praça Da Independência

33

Centro

7ª Zona Eleitoral

Rua C

167

Comendador
Tér

46ª Zona Eleitoral

Rua Clarindo Amorim

S/N

Centro

Cacimbinhas

39ª Zona Eleitoral

Rua Cônego Nicodemos

11

Centro

Água Branca

45ª Zona Eleitoral
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Passo de
Camaragibe
São Miguel dos
Campos

Marechal
Deodoro
Santana do
Ipanema
Boca da Mata
Arapiraca

Olho D'água das
Flores
Coruripe

CEP

Tipo

570834
10
570510
90
570570
00
573600
00
572750
00
579550
00
578000
00
579800
00
577509
70
579300
00
572400
00
574200
00
574800
00
571600
00
575000
00
576800
00
573126
20
576200
00
573700
00
577000
00
576000
10
578200
00
572000
00
576900
00
574420
00
572300
00
575700
00
574900
00

con_ded_AL_perfi
l_2
con_TRE_AL_PE
RFIL 4
con_ded_AL_perfi
l_6
con_ded_AL_perfi
l_2
con_ded_AL_perfi
l_2
con_ded_AL_perfi
l_2
con_ded_AL_perfi
l_2
con_ded_AL_perfi
l_2
con_ded_AL_perfi
l_1
con_ded_AL_perfi
l_1
con_ded_AL_perfi
l_2
con_ded_AL_perfi
l_2
con_ded_AL_perfi
l_2
con_ded_AL_perfi
l_2
con_ded_AL_perfi
l_2
con_ded_AL_perfi
l_2
con_ded_AL_perfi
l_4
con_ded_AL_perfi
l_2
con_ded_AL_perfi
l_2
con_ded_AL_perfi
l_2
con_ded_AL_perfi
l_2
con_ded_AL_perfi
l_2
con_ded_AL_perfi
l_2
con_ded_AL_perfi
l_2
con_ded_AL_perfi
l_2
con_ded_AL_perfi
l_2
con_ded_AL_perfi
l_2
con_ded_AL_perfi
l_2
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O serviço objeto do Edital serão prestados na SEDE do TRE-AL na Avenida Aristeu de
Andrade, 377, Edf. Jornalista Arnon de Mello, Maceió-AL, e nas localidades relacionadas
na tabela abaixo.

30ª Zona Eleitoral

Av. Dezesseis De Maio

S/N

Centro

Igreja nova

32ª Zona Eleitoral

Rua Campo Grande

60

Xingó

Piranhas

15ª Zona Eleitoral
27ª Zona Eleitoral

Av. Presidente Fernando
Collor De Melo
Praça Coronel José Malta de
Sá

48

Tabuleiro Do
Rio Largo
Pint

14

Centro

Mata Grande
Teotônio Vilela

34ª Zona Eleitoral

Rua Pedro Cavalcante

458

Centro

17ª Zona Eleitoral

Praca Hernesto Gomes
Maranhao

31

Centro

24ª Zona Eleitoral

Fazenda Renascer

S/N

Centro

16ª Zona Eleitoral

Praca Osman Costa Pino

S/N

Centro

São José da Laje

14ª Zona Eleitoral

Rua Do Varadouro

531

Centro

Porto Calvo

S/N

Centro

Major Isidoro

621

Centro

Porto Real do
Colégio

31ª Zona Eleitoral
37ª Zona Eleitoral

Rua Profa. Maria José De R.
Barros
Av. Governador Moacir
Andrade

São Luís do
Quitunde
Colônia
Leopoldina

8ª Zona Eleitoral

Praça Floriano Peixoto

337

Centro

Pilar

11ª Zona Eleitoral

Avenida Ferreira De Novaes

949

Centro

Pão de Açúcar

43ª Zona Eleitoral

Rua Antonio Bomfim

S/N

Centro

Maribondo

47ª Zona Eleitoral

Av João Fernandes Vieira

495

Centro

Campo Alegre

50ª Zona Eleitoral

Rua Manoel Martins Lemos

120

Centro

Maravilha

51ª Zona Eleitoral

Av. Manoel Marciano

418

Centro

São José da
Tapera
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572800
00
574600
00
571000
00
575400
00
572650
00
579200
00
579750
00
578600
00
579000
00
575800
00
572900
00
571500
00
574000
00
576700
00
576700
00
575200
00
574450
00

con_ded_AL_perfi
l_1
con_ded_AL_perfi
l_2
con_ded_AL_perfi
l_2
con_ded_AL_perfi
l_2
con_ded_AL_perfi
l_1
con_ded_AL_perfi
l_2
con_ded_AL_perfi
l_2
con_ded_AL_perfi
l_2
con_ded_AL_perfi
l_2
con_ded_AL_perfi
l_2
con_ded_AL_perfi
l_1
con_ded_AL_perfi
l_2
con_ded_AL_perfi
l_2
con_ded_AL_perfi
l_2
con_ded_AL_perfi
l_2
con_ded_AL_perfi
l_2
con_ded_AL_perfi
l_2
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ANEXO I-D
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Valores
Velocidad
Quantidade
Valor Total Mensal
e
Valor Unitário (R$)
(R$)
ins_con_TRE
n/a
1
R$
98,40 R$
98,40
Valt_PERFIL_con_TRE
n/a
1
R$
100,00 R$
100,00
inst_con_ded
n/a
43
R$
100,00 R$
4.300,00
Valt_PERFIL_con_ded
n/a
10
R$
100,00 R$
1.000,00
Vtot_inst_AL
R$
5.498,40

Velocidad Quantidad
e
e
Valor Unitário (R$)

Serviço
con_TRE_AL_PERFIL 1
con_TRE_AL_PERFIL 2
con_TRE_AL_PERFIL 3
con_TRE_AL_PERFIL 4
con_TRE_AL_PERFIL 5
con_TRE_AL_PERFIL 6
con_ded_AL_PERFIL 1
con_ded_AL_PERFIL 2
con_ded_AL_PERFIL 3
con_ded_AL_PERFIL 4
con_ded_AL_PERFIL 5
con_ded_AL_PERFIL 6

2 Mbps
0
4 Mbps
0
6 Mbps
0
8 Mbps
1
10 Mbps
0
20 Mbps
0
2 Mbps
6
4 Mbps
35
6 Mbps
0
8 Mbps
1
10 Mbps
0
20 Mbps
1
Vttot_men_con_AL

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.784,30
2.963,20
3.357,90
3.697,42
7.567,38
9.357,26
532,00
737,00
1.310,07
1.602,00
2.170,00
2.370,30

Valores
Valor Anual
Valor Mensal (R$)
(R$)
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
3.697,42 R$ 44.369,04
R$
R$
R$
R$
R$
3.192,00 R$ 38.304,00
R$
25.795,00 R$ 309.540,00
R$
R$
R$
1.602,00 R$ 19.224,00
R$
R$
R$
2.370,30 R$ 28.443,60
R$
36.656,72 R$ 439.880,64

Vttot_AL

Valor total (30 meses)l
(R$)
R$
R$
R$
R$
110.922,60
R$
R$
R$
95.760,00
R$
773.850,00
R$
R$
48.060,00
R$
R$
71.109,00
R$
1.099.701,60
R$

1.105.200,00

VALOR TOTAL GLOBAL (30 MESES) = R$ 1.105.200,00
(Um milhão, cento e cinco mil e duzentos reais)
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O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/09/2019 é(são) :

Gleydston Rodrigues Guedes (Signatário) - 053.285.444-63 em
26/09/2019 17:48 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2019
DECLARAÇÃO

A empresa FSF TECNOLOGIA S.A., sociedade anônima de capital fechado, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o
nº 05.680.391/0001-56, com sede na cidade de Maceió, Estado de Alagoas, na Rua
Joaquim Nabuco, nº 325, no bairro Farol, CEP 57051-410, por intermédio de seu
representante legal, o Sr. Gleydston Rodrigues Guedes, portador da Carteira de Identidade
nº 7.080.540 SEDS/PE e do CPF/ME nº 053.285.444-63, DECLARA ter a obrigação de
atender a um determinado SLA (mínimo de 99,44% para a Concentrador e mínimo de
99,1% para as conexões dedicadas nos Cartórios Eleitorais).
Maceió (AL), em 26 de setembro de 2019.

FSF TECNOLOGIA S.A.

Por:____________________________
Nome: Gleydston Rodrigues Guedes
Cargo: Diretor Financeiro
RG: 7.080.540 SEDS/PE
CPF: 053.285.444-63

Este documento foi assinado digitalmente por Gleydston Rodrigues Guedes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 8D64-F50C-6E1A-AC23.

AO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL

Este documento foi assinado digitalmente por Gleydston Rodrigues Guedes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 8D64-F50C-6E1A-AC23.
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign.
Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/8D64-F50C6E1A-AC23 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código abaixo para verificar
se este documento é válido.

Código para verificação: 8D64-F50C-6E1A-AC23

Hash do Documento
445635A62F1DE9DBDA1DEDED6C5BFCEE8B9EE1A8274DA92024A7775648B58E12
O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/09/2019 é(são) :

Gleydston Rodrigues Guedes (Signatário) - 053.285.444-63 em
26/09/2019 11:21 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2019

RELAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS

A empresa FSF TECNOLOGIA S.A., sociedade anônima de capital fechado,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”)
sob o nº 05.680.391/0001-56, com sede na cidade de Maceió, Estado de Alagoas, na Rua
Joaquim Nabuco, nº 325, no bairro Farol, CEP 57051-410, por intermédio de seu
representante legal infra-assinado, DECLARA sua sede como estabelecimento apto a prestar
os serviços de suporte aos enlaces de dados solicitados no Termo de Referência.

FSF TECNOLOGIA S.A., de nome fantasia Aloo Telecom, CNPJ nº 05.680.391/0001-56,
endereço na Rua Joaquim Nabuco, nº 325, no bairro Farol, cidade de Maceió, Estado de
Alagoas, CEP 57051-410. Telefone: (82) 2123-3500.
Responsável Técnico: Sérgio Ferreira de Brito, brasileiro, solteiro, engenheiro elétrico,
CREA nº 020503091-2, portador da Carteira de Identidade nº 1.419.604 e do CPF nº
020.871.724-20, domiciliado na Rua Joaquim Nabuco, nº 325, no bairro Farol, cidade de
Maceió, Estado de Alagoas, CEP 57051-410, telefone (82) 2123-3500.

Maceió (AL), 26 de setembro de 2019.

FSF TECNOLOGIA S.A.

Por: ______________________________
Nome: Gleydston Rodrigues Guedes
Cargo: Diretor Financeiro
RG: 7.080.540 SEDS/PE
CPF: 053.285.444-63

Este documento foi assinado digitalmente por Gleydston Rodrigues Guedes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 2C0D-A7D8-D389-64F0.

Estabelecimento (Matriz):

Este documento foi assinado digitalmente por Gleydston Rodrigues Guedes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 2C0D-A7D8-D389-64F0.
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign.
Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/2C0D-A7D8D389-64F0 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código abaixo para verificar
se este documento é válido.

Código para verificação: 2C0D-A7D8-D389-64F0

Hash do Documento
D0A8B4C0774A17E8D6CA5AE834A133817D3EF5B154F641857A459C4CF6C55235
O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/09/2019 é(são) :

Gleydston Rodrigues Guedes (Signatário) - 053.285.444-63 em
26/09/2019 14:19 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
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CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AL

Nº 667083/2017
Emissão: 20/01/2017
Validade: Indefinida
Chave: 9Cx4xDD87BWWAa0WY97y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s)
Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s)
conforme descrição(ões) abaixo.
Descrição
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Interessado(a)
Profissional: SÉRGIO FERREIRA DE BRITO
Registro: 020503091-2
CPF: 020.871.724-20
Endereço: RUA DOS COQUEIROS, 55, JARDIM DO HORTO I, GRUTA DE LOURDES, MACEIÓ, AL, 57052850
Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )
Data Inicial: 18/12/2007
Título(s)
GRADUAÇÃO
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.
Instituição de Ensino: Universidade Federal da Paraiba
Data de Formação: 18/09/1999
Empresa Contratada
FSF TECNOLOGIA LTDA-EPP
Informações / Notas
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa
jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue
no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.
ART(s)
AL20160053226

Certidão nº 667083/2017
09/02/2017, 10:22
Chave de Impressão: 9Cx4xDD87BWWAa0WY97y

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9Cx4xDD87BWWAa0WY97y
Impresso em: 09/02/2017 às 10:22:09 por: adapt, ip: 177.12.239.2
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Anexo FSF TECNOLOGIA - ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA (0600435)

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2017 e contém 6 folhas

Chave de Impressão: 9Cx4xDD87BWWAa0WY97y

09/02/2017, 10:22

Certidão nº 667083/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,
vinculado à Certidão nº 667083/2017, emitida em
09/02/2017
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O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2017 e contém 6 folhas
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Certidão nº 667083/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho
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vinculado à Certidão nº 667083/2017, emitida em
09/02/2017
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Anexo FSF TECNOLOGIA - ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA (0600435)
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Certidão nº 667083/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,
vinculado à Certidão nº 667083/2017, emitida em
09/02/2017
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AL

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AL20160053226

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

SUBSTITUIÇÃO à AL20160051853
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico
SERGIO FERREIRA DE BRITO

Título profissional:

RNP: 020503091-2

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Empresa contratada: FSF TECNOLOGIA LTDA-EPP

Registro: 000000264-8

2. Contratante

Contratante: INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO ESTADO DE

CPF/CNPJ: 05.100.031/0001-38

ALAGOAS

Nº: 503

RUA CINCINATO PINTO

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57020050

País: Brasil
Telefone: (82) 3315-1553

Email: denivaldo.rocha@itec.al.gov.br

Contrato: 86/2014

Celebrado em: 25/11/2014

Valor: R$ 88.686.174,20

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação Institucional: Outros
Situação: BAIXA DE ART
Atendido: SIM
Motivo:

Data da Situação: 19/01/2017

CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO ESTADO

CPF/CNPJ: 05.100.031/0001-38

DE ALAGOAS

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MACEIÓ
Telefone: (82) 3315-1553

UF: AL

CEP: 57020050

Email: denivaldo.rocha@itec.al.gov.br

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

4. Atividade Técnica
1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

50 - PROJETO E EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA ->
SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES -> TELECOMUNICAÇÃO -> #1996 - VIA
RADIO

95,00

un

50 - PROJETO E EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA ->
SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES -> TELECOMUNICAÇÃO -> #1997 ÓPTICA
5. Observações

359,00

un

REDE INFOVIA DO ESTADO DE ALAGOAS 1) Prestação de serviços especializados em Rede de Comunicação de Dados, Internet, Multisserviços e
Sistema Integrado de Telecomunicações para o Estado de Alagoas, de acordo com o Termo de Referência constante no edital do PREGÃO
PRESENCIAL N? AMGESP-0001/2014 e seus anexos, conforme detalhamento abaixo: a. Prestação de serviços de Internet dedicada na velocidade
de 2 Gbps, com acesso em dupla abordagem por fibras ópticas, onde o acesso secundário (redundante) tem conexão à estação de telecomunicações
distinta (estação de atendimento redundante) da estação de atendimento do acesso primário, sendo fornecidos com todos os recursos de segurança
que garantam a disponibilidade dos serviços e a confidencialidade e autenticidade das informações transmitidas entre o site concentrador do ITEC/AL
(PAP) e o roteador do centro de roteamento IP do fornecedor com solução para gerenciamento, monitoramento e instalações dos serviços, sendo o
quantitativo de circuitos contratados o seguinte: i. 2 (dois) circuitos IP Internet na velocidade de 2 Gbps. b. Prestação de serviços especializados em
Rede de Comunicação de Dados e Multisserviços através de redes convergentes, que se refere à concentração de serviços diversos com
possibilidade de aplicação de dados, voz e multimídia de forma dinâmica através de tecnologia IP/MPLS, em âmbito corporativo, permitindo tráfego
diferenciado multimídia nos endereços definidos pelo ITEC/AL ? INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO ESTADO DE ALAGOAS, sobre uma única
plataforma de redes, contemplando roteadores para interligação do Ponto de Acesso Principal (PAP) no Data Center do ITEC/AL e seus respectivos
Pontos de Acesso Clientes (PAC´s). A rede IP/MPLS contempla concentrador (PAP) com redundância em dupla abordagem por fibras ópticas e
conexão simultânea com 2 (dois) centros de roteamento (estações) MPLS da operadora, onde o acesso secundário (redundante) tem conexão à
estação de telecomunicações distinta (estação de atendimento redundante) da estação de atendimento do acesso primário, sendo o quantitativo de
circuitos contratados o seguinte: i. 2 (dois) circuitos IP MPLS na velocidade de 2 Gbps; ii. 21 (vinte e um) circuitos IP MPLS na velocidade de 10 Mbps;
iii. 10 (dez) circuitos IP MPLS na velocidade de 20 Mbps; iv. 5 (cinco) circuitos IP MPLS na velocidade de 50 Mbps; v. 1 (um) circuito IP MPLS na
velocidade de 100 Mbps; vi. 413 (quatrocentos e treze) circuitos IP MPLS na velocidade de 4 Mbps.

09/02/2017, 10:22

Previsão de término: 25/11/2018

Finalidade: Outro

Certidão nº 667083/2017

Data de Início: 01/06/2015

Chave de Impressão: 9Cx4xDD87BWWAa0WY97y

Nº: 503

RUA CINCINATO PINTO

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2017 e contém 6 folhas

Descrição: Conclusão da Obra

6. Declarações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7yBd4y
Impresso em: 09/02/2017 às 10:22:10 por: adapt, ip: 177.12.239.2
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AL

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AL20160053226

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

SUBSTITUIÇÃO à AL20160051853
INDIVIDUAL

7. Entidade de Classe
APREL
8. Assinaturas
SERGIO FERREIRA DE BRITO - CPF: 020.871.724-20

Declaro serem verdadeiras as informações acima
________________, ________ de ___________________ de ________
Local

data

INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO
ESTADO DE ALAGOAS - CNPJ: 05.100.031/0001-38

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
10. Valor

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2017 e contém 6 folhas

09/02/2017, 10:22

Chave de Impressão: 9Cx4xDD87BWWAa0WY97y

Registrada em: 26/12/2016

Certidão nº 667083/2017

Esta ART é isenta de taxa

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7yBd4y
Impresso em: 09/02/2017 às 10:22:10 por: adapt, ip: 177.12.239.2
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4Di,i'?litsn
DIATI

-

DIRETORIA ADJUNTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
Com base no Art 30 da Lei 8666 de 21106/1993, ateslamos, para os devidos fins, que a empresa FSF
TECNOLOGIA S.A., inscrita no CNPJ 05.680.391/0001-56, sob registro no CREAiAL 2633, tendo como
seu responsdvel l6cnico e s6cro-cotista Eng. SERGTO FERRETRA DE BR|TO, CpF 020.871.724-20,
devidamente registrado no CREA/AL sob o n0mero 0205030912, presta satisf atoriamente o(s) serviQo(s)
contratado(s) desde 11/01/2013 al6 2910112019 (vide planilha anexa), cujo objeto da prestagao de
servigos esta descrito abaixo e detalhadas as especificagoes qualitativas e quantitativas no termo de
referencia do edital PE n" O2O-A12017, contrato 019/2018 e na ART do CREA de n. A120190129568, n6o
havendo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e desempenho.

o Dos sERVt9os

CAMPO PARA

1)

PRESTADOS

Prestagao de servicos de telecomunicag6es bidirecionais, baseado no conceito de redes
convergentes, que se refere a concentragao de servigos diversos com possibilidade de
aplicag5o de dados, voz e multimidia de forma dinamica atrav6s de tecnologia IP/MPLS, em
ambito corporativo, permitindo tr6fego diferenciado multimidia nos enderegos definidos pela
Contratante, sobre uma 0nica plataforma de redes, contemplando roteadores para
interligagao do Pr5dio Sede do TRIBUNAL DE JUSTI9A DE ALAGOAS e seus respectivos
Juizados e Comarcas. A rede IP/MPLS dever6 contemplar concentrador com redund6ncia em
dupla abordagem, servigo de gerCncia de rede pr6-ativa, otimizagao de tr6fego WAN desde as
Comarcas e Juizados (acessos remotos) ao concentrador da rede MPLS no Pr6dio Sede do
TRIBUNAL DE JUSTIgA DE ALAGOAS.
Circuitos atendidos:
Velocidade
Quantidade

l

Gbps

1

300 Mbps

1

20 Mbps
1 0 Mbps

81

2l Prestageo de servigo de comunicagao de dados dedicado, ponto Vea ponto, em fibra 6ptica
redundante com dupla abordagem em ambas as extremidades do circuito, visando interligar a
rede corporativa do TRIBUNAL DE JUsrlgA DE ALAGoAS, para a transmissao de dados entre
os pr6dios do F6rum Desembargador Jairon Maia Fernandes e a sede do TRIBUNAL DE
JUSTI9A DE ALAGOAS.
Gircuitos atendidos:

Macei6, 28 de Junho de 2019.

4 64^d;.-- J-.:"^1x@.
JOSE BAPTISIA OOS SANTOS NETO
ETOR ADJUNTo DE TEcNoLoGIA DA INFoRIVAcAo
TRIBUNAL DE JUSTIQA DE ALAGOAS
CNPJ: 12.473.062/0001-08

DIATI

-

ARTAI\4ENTO CENTRAL DE
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTICA DE ALAGOAS

DIREToRIA ADJUNTA DE TEcNoLoGIA DA INFoRMAEAo
PRACA I.IARECHAL DEODORO, 319. CENTRO. CEp: 57020-919. i4ACEI6-AL.
(82) 4009_3100
FONE
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Nº 687649/2019
Emissão: 06/09/2019
Validade: 05/12/2019
Chave: 0YYz3

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o
CREA-AL.
Interessado(a)
Profissional: SÉRGIO FERREIRA DE BRITO
Registro: 020503091-2
CPF: 020.871.724-20
Endereço: RUA DESEMBARGADOR BARRETO CARDOSO ,, 502, JARDIM DO HORTO I, GRUTA DE LOURDES, MACEIÓ, AL, 57052850
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 01/06/2000
Título(s)
GRADUAÇÃO
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Data de Formação: 18/09/1999
Descrição
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA
Informações / Notas
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.
Última Anuidade Paga
Ano: 2019 (1/1)
Autos de Infração
Responsabilidades Técnicas
Empresa: EDMILSON DE LIMA ARAUJO - ME
Registro: 000000051-9
CNPJ: 00.552.496/0001-06
Data Ínicio: 13/01/2015
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO
Empresa: FSF TECNOLOGIA LTDA-EPP
Registro: 000000264-8
CNPJ: 05.680.391/0001-56
Data Ínicio: 07/12/2005
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: 0YYz3
Impresso em: 06/09/2019 às 17:44:44 por: adapt, ip: 177.12.239.6
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 687650/2019
Emissão: 06/09/2019
Validade: 05/12/2019
Chave: yZz9C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos
nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas
anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, estando habilitada a exercer suas
atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).
Interessado(a)
Empresa: FSF TECNOLOGIA LTDA-EPP
CNPJ: 05.680.391/0001-56
Registro: 000000264-8
Categoria: Matriz
Capital Social: R$ 5.000.000,00
Data do Capital: 02/01/2014
Faixa: 6
Atividades CNAE:
Objetivo Social: A SOCIEDADE TERA POR OBJETO A ATIVIDADE DE SERVICOS DE COMUNICACOES MULTIMIDIA.
Restrições do Objetivo Social:
Endereço Matriz: RUA MINISTRO SALGADO FILHO, 78, SALA 101, FAROL, MACEIO, AL, 57050140
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa
Data Inicial: 07/12/2005
Data Final: Indefinido
Registro Regional: 0000002633EMAL
Descrição
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Informações / Notas
- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu
quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- VEDADA, por força do Código Penal e dos artigos 90 e 94 da Lei n. 8666/93, a apresentação de propostas ou a participação em licitação de
obras/serviços que seja(m) promovido(s) e/ou participe(m) a(s) empresa(s) listada(s) abaixo; por possuirem o mesmo responsável técnico,
sendo permitida a participação em consórcio quando o edital facultar.
Lista da(s) Empresa(s): EDMILSON DE LIMA ARAUJO - ME - 00.552.496/0001-06;
Última Anuidade Paga
Ano: 2019 (1/1)
Autos de Infração
Responsáveis Técnicos
Profissional: SÉRGIO FERREIRA DE BRITO
Registro: 020503091-2
CPF: 020.871.724-20
Data Início: 07/12/2005
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: yZz9C
Impresso em: 06/09/2019 às 17:46:19 por: adapt, ip: 177.12.239.6
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CABO ÓPTICO DIELÉTRICO AUTO-SUSTENTADO - CFOA-SM-AS-Y-S-Z NR/RC

SEU PARCEIRO EM CABOS
www.zttcable.com.br

FIBRA
Monomodo
Atenuação máxima da ﬁbra no cabo dB/Km
PMDq

ZTT Fiber ITU.T - G.652D - Baixo Pico d'água
1310nm : 0.34 & 1550nm : 0.20
≤ 0.2 ps/ √km

UNIDADE BÁSICA
Preenchimento
Tubo

Gel para impedir o ingresso de água na unidade básica
Material termoplástico

NÚCLEO
Elemento Central Dielétrico
Preenchimento do núcleo
Enchimento
Enfaixamento do núcleo
CABO
Fio de rasgamento
Elemento de Tração periférico
Revestimento externo

Elemento FRP (Fibre Reinforced Plastic) revestido com PE
Material Hidro Expansível bloqueador de água
Polietileno
Fita bloqueadora de água
Fios de Poliester trançados
Fios de aramida
Polietileno preto resistente a UV

DESCRIÇÃO
Cabo óptico para aplicação aérea auto-sustentado e vão de até 200 metros.
Com 2 até 144 ﬁbras do tipo SM G.652D
Possui o núcleo seco e simples capa (KP)

DETALHES DE CONSTRUÇÃO
1. REVESTIMENTO DE POLIETILENO PRETO
2. FIOS DE ARAMIDA
3. UNIDADE BÁSICA
4. FIBRAS E GEL
5. ELEMENTO CENTRAL FRP
6. FIOS HIDROEXPANSÍVEIS
7. FITA BLOQUEADORA DE ÁGUA
8. FIO DE RASGAMENTO
Imagem ilustrativa - fora de escala
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CABO ÓPTICO DIELÉTRICO AUTO-SUSTENTADO - CFOA-SM-AS-Y-S-Z NR/RC
PARÂMETROS DE PERFORMANCE
MECÂNICO

SEU PARCEIRO EM CABOS

AMBIENTAL

Resistência à compressão
Resistência ao impacto
Teste de torção
Raio mín. Curvatura na instalação
Raio mín. Curvatura após instalação
Resistência a vibração

1 x Peso/Km (>1000N , <2200N)
25 impactos, com carga variando c/ diâmentro cabo
± 180º, 10 Ciclos
20 x diâmetro externo cabo
10 x diâmetro externo cabo
100 milhões ciclos

www.zttcable.com.br
VÃO (M)
CARGA MÁXIMA ( x peso cabo/Km)

80
1.5

120
2.0

Temperatura:
Instalação
Operação
Armazenagem
Ciclo Térmico
Penetração umidade
Teste escoamento
Intemperismo

-0ºC a +60ºC
-20ºC a +65ºC
-20ºC a +65ºC
Conforme NBR 13510
Conforme NBR 9136
Conforme NBR 9149
ASTM G155 ciclo 1

200
3.0

ATENDE A TODOS OS PARÂMETROS DA NORMA ABNT NBR 14160
Certiﬁcado ANATEL: 4411-13-2878 para cabo com ﬁbra SM G.652D

DETALHES DE IMPRESSÃO
Impressão no cabo

Fibras Ópticas ZTT Ano/Semana Produção CFOA-SM-AS-Y-S-Z-NR/RC ANATEL NR. Metragem

Cores das Fibras
Cores Unidades Básicas
Cor Revestimento Externo

Verde, amarela, branca, azul, vermelha, violeta, marrom, rosa, preta, cinza, laranja, aqua
Verde, amarela e o restante branca
Preta

Comprimentos padrões
Bobinas
Tolerância nominal

4000 metros para cabos até 36 ﬁbras
3000 metros para cabos 48 até 144 ﬁbras
+ 3% (outras tolerâncias podem ser acordadas com o cliente)
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CABO ÓPTICO DIELÉTRICO AUTO-SUSTENTADO - CFOA-SM-AS-Y-S-Z NR/RC
DIMENSÕES REVESTIMENTO EXTERNO NORMAL (NR)

Número
Fibras

Fibras por
Unidade
Básica

SEU PARCEIRO EM CABOS
www.zttcable.com.br

Diâmetro externo (mm)

Peso do cabo (Kg/Km) (+/- 10%)

VÃO (metros)

VÃO (metros)

80

120

200

80

120

200

2~12

2

10.3 + 0.5

10.5 + 0.5

11.1 + 0.5

82

85

98

18~36

6

10.3 + 0.5

10.5 + 0.5

11.1 + 0.5

82

85

98

48~60

12

10.9 + 0.5

11.0 + 0.5

11.1 + 0.5

94

96

98

72

12

10.9 + 0.5

11.0 + 0.5

11.1 + 0.5

94

96

98

96

12

15.7 + 0.8

15.8 + 0.8

16.3 + 0.8

185

195

210

144

12

15.7 + 0.8

15.8 + 0.8

16.3 + 0.8

185

195

210

DIMENSÕES REVESTIMENTO EXTERNO RETARDANTE A CHAMA (RC)

Número
Fibras

Fibras por
Unidade
Básica

Diâmetro externo (mm)

Peso do cabo (Kg/Km) (+/- 10%)

VÃO (metros)

VÃO (metros)

80

120

200

80

120

200

2~12

2

11.5 + 0.5

11.6 + 0.5

12.1 + 0.6

100

102

115

18~36

6

11.5 + 0.5

11.6 + 0.5

12.1 + 0.6

100

102

115

48~60

12

11.9 + 0.6

12.0 + 0.6

12.1 + 0.6

110

112

115

72

12

11.9 + 0.6

12.0 + 0.6

12.1 + 0.6

110

112

115

96

12

16.8 + 0.8

17.0 + 0.8

17.4 + 0.8

210

220

240

144

12

16.8 + 0.8

17.0 + 0.8

17.4 + 0.8

210

220

240
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Soluções
Ópticas

Cabos
Montados

Conectores

DIO

Racks

Acessórios

DIO

DIO Intercon I

Características Construtivas
Altura 43mm / 1U
Largura 483mm / 19”
Profundidade 343mm
Bege (RAL 7032)
Cor Cinza (RAL 7035)
Preta (RAL 9005)
Peso 2,8 kg
Composição Aço Minimizado / Alumínio
Capacidade - Adaptador

Até 24FO - E2000/SX, LC/SX,
LC/DX e SC/SX

Tipo de Conexão Fusão / Espelhamento
Aplicação

Telecomunicações /
Automação Industrial

Instalação

Racks e Bastidores de 19” e 23”
(21” Sob encomenda)

Propriedades
1
2
3
4
5
6
7

-

Abertura de 220mm da gaveta de emenda através de trilho telescópico destacável.
Painel interno angular dispõe de até 24 adaptadores com identificação numérica.
Armazenamento da sobra de tubo loose na parte inferior da bandeja.
“L” de fixação com regulagem de profundidade.
Acessórios traseiro para entrada e fixação de cabos ópticos e junções.
Cassete para emenda de fibra óptica através de fusão.
Guia de rota frontal.

Detalhes
A - Disposição dos
adaptadores com a
bandeja de
emendas totalmente
aberta

D - Visão traseira do
sistema montado
no rack

B - Saída dos
cordões pela
abertura lateral do
DIO

E - Preenchimento
do Mapa de Rotas

C - Visão frontal do
sistema montado no
rack
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FibeAir® IP-20C

Multi-Core Radio Solution Delivering Multi-Gbps Anywhere
FibeAir IP-20C sets a new standard in microwave transmission combining multi-core radio
technology, 2048 QAM modulation and line-of-sight 4x4 MIMO in a compact, all-outdoor design
Mobile network operators are finding it increasingly
difficult to cope with the demand for more capacity. FibeAir
IP-20C breaks capacity barriers, offering a virtual fiber
solution in licensed frequencies. Its versatility makes it ideal
for a wide variety of cost-effective deployment scenarios
including macrocell backhaul, small-cell aggregation and
emerging fronthaul applications. As a software-defined
radio, it can be remotely configured to quadruple capacity,
double link distance and reduce power consumption.
It is easily and quickly deployable compared with fiber,
allowing operators to achieve faster time to new revenue
streams, lower total cost of ownership and long-term peace
of mind.

Multi-Gbps Radio

FibeAir IP-20C delivers multi-Gbps capacity on a single
frequency channel setting a new standard for efficient
spectrum use. Combining breakthrough multi-core radio
architecture with 2048 QAM modulation and line-of-sight
(LoS) 4X4 MIMO, it enables operators to reach capacities
that quadruple those of existing solutions.

• Environment-Friendly

• Multi-core radio technology
Parallel radio processing engine that boosts capacity,
distance and availability

• High capacity and spectral efficiency
2048 QAM modulation and LoS 4X4 MIMO

• Virtual fiber in licensed frequencies
1Gbps radio throughput over a single 28MHz channel

• Simple Operation
Software-defined radio, rapid deployment, minimal
truck rolls
Compact, all-outdoor with low power consumption

FibeAir IP-20C’s unique multi-core radio architecture is
based on an advanced parallel radio processing engine,
built around Ceragon’s in-house baseband modem and
RFIC chipsets. The result is superior radio performance with
reduced power consumption and form-factor.
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Ceragon FibeAir IP-20C: Software-Defined Radio
FibeAir IP-20C is the most versatile radio available in the market today. Thanks to its innovative
multi-core technology, it can be configured for optimized performance in any deployment
scenario. Flexibility is the key.

Doubling capacity
FibeAir IP-20C’s multi-core technology allows it to start with a single
core and provides the option to turn on the second core remotely,
instantaneously doubling link capacity either with a single or dual
polarization.

Doubling link distance
A second core can be utilized to double the link distance.
FibeAir IP-20C splits the bitstream between its cores using
Multi-carrier Adaptive Bandwidth Control, thus lowering the
modulation scheme and significantly increasing system gain
(both Tx power and Rx sensitivity). This results in the ability to
achieve longer link spans – up to double the distance.

Halving antenna size
FibeAir IP-20C’s superior system gain can be leveraged to reduce
antenna size lowering installation costs significantly. Antenna size
reduction of 50% can be achieved.

Quadrupling capacity
In the 4X4 LoS MIMO configuration, quadrupling of capacity is
achievable using the same channel bandwidth. A new record in
microwave spectral efficiency!
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Future-Proofing Mobile Networks with FibeAir IP-20C
FibeAir IP-20C applies Ceragon’s Holistic HetNet Hauling (3H) vision to the emerging HetNet architectures. Ceragon is
organizing wireless backhaul and fronthaul requirements into a comprehensive network solution that is easily deployed,
operated and maintained. Breaking the barriers of network planning paradigms requiring fiber infrastructure to serve multiGbps sites, FibeAir IP-20C’s superior radio throughput, low latency and flexibility make it the solution of choice for a wide
variety of hauling scenarios previously deemed impossible to implement with microwave.

MSC/RNC/S-GW
Macro
Fiber Aggregation
Network

Macro +

Macrocell
Backhaul
Versatile Deployment
Scenarios

Aggregation
Node

Macro

RU

r 70
eAi
Fib CPRI
r
o
f

Carrier Ethernet
MPLS-TP
IP/MPLS
DU
Super-Size
Macro Site
FibeAir 70

PRI
sed CBands
pres
Com Licensed
over

C-RAN
Fronthaul
High Capacity, Low Latency

Macro Site
Aggregation

60GHz
DUDU

RU

Aggregation
Node

Aggregation
Node

Super-Size
Macro Site

High Capacity &
Interoperability

Small
Cells

FibeAir 2500
Small
Cells

DU
RU
Compressed CPRI
over Licensed Bands

2

FibeAir IP-20C’s different deployment scenarios in a future 4G/LTE-A Network

Macrocell Backhaul
Today’s tail sites in the macrocell layer are quickly becoming aggregation hubs for the small cells that are deployed to
handle additional capacity and coverage below the macrocell layer. FibeAir IP-20C’s versatility and flexibility make it
suitable for the different demanding scenarios of macrocell backhaul by future-proofing backhaul capacity and supporting
service-awareness to assure user quality of experience.

C-RAN Fronthaul
Compressed CPRI is offered as a method of compacting the 2.5Gbps CPRI interface into GbE dimensions. FibeAir IP-20C
is the ideal wireless solution for compressed CPRI fronthaul, boasting high spectral efficiency with 1Gbps radio throughput
over a single 28 MHz channel and extremely low latency required for fronthaul.

Macro-Site Aggregation
Macro sites, future networks’ aggregation layer and usually based on advanced packet transport protocols such as Carrier
Ethernet 2.0, MPLS-TP and IP/MPLS, are best served by FibeAir IP-20C’s interoperability with any packet transport
technology. It can transport higher capacities over longer distances than alternative wireless solutions. Its scalable capacity
to multi-Gbps ensures operators’ long-term peace of mind especially in areas where fiber is not a viable solution.
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Key Features
Multi-Core Technology

• In-house developed chipset: baseband modem
and RFIC
• Parallel radio processing engine
• Flexible radio architecture enables doubling of
capacity/link distance and reduction in power
consumption

High capacity
and spectral efficiency

• 2048 QAM modulation
• Integrated XPIC in a single unit
• LoS 4X4 MIMO quadrupling capacity using only 2
radio units
• Up to 30% more spectral efficiency using multi-layer
header compression
• Wide channel support: 28, 40, 56, 112 MHz

Virtual fiber
in licensed frequencies

• Operates in the 6-42 GHz frequency range
• 1Gbps radio throughput over a single 28 MHz channel
• Over 2 Gbps maximum capacity using wider channels

Simple Operation

• Single software-defined product for many different
deployment scenarios
• Remotely configurable, scalable performance for
minimal truck rolls
• Quickly deployed, all-outdoor installation

Environment Friendly

• Half the form-factor of conventional radio terminals
• 20% less power consumption per carrier
• As much as 50% less power consumption using
innovative dynamic power management

Ceragon Comprehensive Network Offering:

www.ceragon.com

Information subject to change without notice. The Ceragon logo and FibeAir® are registered trademarks of Ceragon Networks Ltd.

ref: FibeAir IP-20C, Dec. 2012
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Data sheet

HPE MSR1000 Router Series

Key features
• Up to 500 Kpps IP forwarding; converged high-performance routing, switching, security,
voice, and mobility
• Embedded security features with hardware-based encryption, firewall, network address
translation (NAT), and VPNs
• Industry-leading breadth of LAN and WAN connectivity options
• No additional licensing complexity; no cost for advanced features
• Zero-touch solution, with single-pane-of-glass management

Product overview
The HPE MSR1000 Router Series is a next generation multiservices router designed to deliver
unmatched application performance for small branch offices. The MSR1000 series provides
a flexible multiservice end point for small branches and remote offices that quickly adapts to
changing business requirements while delivering integrated, concurrent services on a single,
easy-to-manage platform.

Features and benefits
Performance
• Excellent forwarding performance
Provides forwarding performance up to 500 Kpps; meets current and future bandwidth-intensive
application demands of enterprise businesses
• Powerful encryption capacity
Includes embedded hardware encryption accelerator to improve encryption performance
Product architecture
• SDN/OpenFlow
OpenFlow is the communications interface defined between the control and forwarding
layers of a SDN (Software-Defined Networking ) architecture. OpenFlow separates the data
forwarding and routing decision functions. It keeps the flow-based forwarding function and
employs a separate controller to make routing decisions. OpenFlow matches packets against
one or more flow tables. MSR support OpenFlow 1.3.1
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Data sheet

Page 2

• Ideal multiservice platform
Provides WAN router, Ethernet switch, wireless LAN, 3G or 4G WAN, firewall, VPN, and SIP
or voice gateway all in one box
• High-density voice interfaces
Provide flexible analog voice interface options for easy integration within a wide range
of deployments
• USB interface
Uses USB memory disk to download and upload configuration files; supports an external
USB 3G modem for a 3G WAN uplink
• Advanced hardware architecture
Delivers Gigabit Ethernet switching and a PCIe bus
Connectivity
• VXLAN (Virtual eXtensible LAN)
VXLAN (Virtual eXtensible LAN, scalable virtual local area network) is an IP-based network,
using the “MAC in UDP” package of Layer VPN technology. VXLAN can be based on an existing
ISP or enterprise IP networks for decentralized physical site provides Layer 2 communication,
and can provide service isolation for different tenants
• Virtual Private LAN Service (VPLS)
Virtual Private LAN Service (VPLS) delivers a point-to-multipoint L2VPN service over
an MPLS or IP backbone. The backbone is transparent to the customer sites, which can
communicate with each other as if they were on the same LAN. The following protocols
support on MSRs, RFC4447, RFC4761 and RFC4762, BFD detection in VPLS, Support
hierarchical HOPE(H-VPLS), MAC address recovery in H-VPLS to speed up convergence
• NEMO (Network Mobility)
Network mobility (NEMO) enables a node to retain the same IP address and maintain
application connectivity when the node travels across networks. It allows location-independent
routing of IP datagrams on the Internet
• Packet storm protection
Protects against broadcast, multicast, or unicast storms with user-defined thresholds
• Loopback
Supports internal loopback testing for maintenance purposes and an increase in availability;
loopback detection protects against incorrect cabling or network configurations and can be
enabled on a per-port or per-VLAN basis for added flexibility
• 3G/4G access support
Provides 3G/4G LTE wireless access for primary or backup connectivity via a 3G/4G LTE SIC
modules certified on various cellular networks; optional carrier 3G/4G USB modems available
• Flexible port selection
Provides a combination of fiber and copper interface modules, 100/1000BASE-X auto-speed
selection, and 10/100/1000BASE-T auto-speed detection plus auto duplex and MDI/MDI-X
• Multiple WAN interfaces
Provide a traditional link with E1, T1, ADSL, ADSL2, ADSL2+, G.SHDSL, Serial, and ISDN
backup; provide high-density Ethernet access with Fast Ethernet/Gigabit Ethernet, mobility
access with IEEE 802.11b/g/n Wi-Fi, and 3G/4G LTE options
• High-density port connectivity
Integrates four or eight Giga LAN switching ports (All switching ports can be configured
as routed ports.), two or three SIC slots, and up to 30 module options
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Layer 2 switching
• Spanning Tree Protocol (STP)
Supports standard IEEE 802.1D STP, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
for faster convergence, and IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)
• Internet Group Management Protocol (IGMP) and Multicast Listener Discovery (MLD)
protocol snooping
Control and manage the flooding of multicast packets in a Layer 2 network
• Port mirroring
Duplicates port traffic (ingress and egress) to a local or remote monitoring port
• VLANs
Support IEEE 802.1Q-based VLANs
• sFlow
Allows traffic sampling
• Define port as switched or routed
Supports command switch to easily change switched ports to routed (maximum eight GE ports)
Layer 3 routing
• Static IPv4 routing
Provides simple manually configured IPv4 routing
• Routing Information Protocol (RIP)
Uses a distance vector algorithm with User Datagram Protocol (UDP) packets for route
determination; supports RIPv1 and RIPv2 routing; includes loop protection
• Open Shortest Path First (OSPF)
Delivers faster convergence; uses this link-state routing Interior Gateway Protocol (IGP), which
supports ECMP, NSSA, and MD5 authentication for increased security and graceful restart for
faster failure recovery
• Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
Delivers an implementation of the Exterior Gateway Protocol (EGP) utilizing path vectors; uses
TCP for enhanced reliability for the route discovery process; reduces bandwidth consumption
by advertising only incremental updates; supports extensive policies for increased flexibility;
scales to very large networks
• Intermediate system to intermediate system (IS-IS)
Uses a path vector Interior Gateway Protocol (IGP), which is defined by the ISO organization
for IS-IS routing and extended by IETF RFC 1195 to operate in both TCP/IP and the OSI
reference model (Integrated IS-IS)
• Static IPv6 routing
Provides simple manually configured IPv6 routing
• Dual IP stack
Maintains separate stacks for IPv4 and IPv6 to ease the transition from an IPv4-only network
to an IPv6-only network design
• Routing Information Protocol next generation (RIPng)
Extends RIPv2 to support IPv6 addressing
• OSPFv3
Provides OSPF support for IPv6
• BGP+
Extends BGP-4 to support Multiprotocol BGP (MP-BGP), including support for IPv6 addressing
• IS-IS for IPv6
Extends IS-IS to support IPv6 addressing
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• IPv6 tunneling
Allows IPv6 packets to traverse IPv4-only networks by encapsulating the IPv6 packet into
a standard IPv4 packet; supports manually configured, 6 to 4, and Intra-Site Automatic
Tunnel Addressing Protocol (ISATAP) tunnels; is an important element for the transition
from IPv4 to IPv6
• Multiprotocol Label Switching (MPLS)
Uses BGP to advertise routes across Label Switched Paths (LSPs), but uses simple labels
to forward packets from any Layer 2 or Layer 3 protocol, which reduces complexity and
increases performance; supports graceful restart for reduced failure impact; supports LSP
tunneling and multilevel stacks
• Multiprotocol Label Switching (MPLS) Layer 3 VPN
Allows Layer 3 VPNs across a provider network; uses Multiprotocol BGP (MP-BGP) to establish
private routes for increased security; supports RFC 2547 multiple autonomous system VPNs for
added flexibility; supports IPv6 MPLS VPN
• Multiprotocol Label Switching (MPLS) Layer 2 VPN
Establishes simple Layer 2 point-to-point VPNs across a provider network using only MPLS
Label Distribution Protocol (LDP); requires no routing and therefore decreases complexity,
increases performance, and allows VPNs of non-routable protocols; uses no routing information
for increased security; supports Circuit Cross Connect (CCC), Static Virtual Circuits (SVCs),
Martini draft, and Kompella draft technologies
• Policy routing
Allows custom filters for increased performance and security; supports access control lists (ACLs),
IP prefix, AS paths, community lists, and aggregate policies
Layer 3 services
• NAT-PT
Network Address Translation – Protocol Translation (NAT-PT) enables communication
between IPv4 and IPv6 nodes by translating between IPv4 and IPv6 packets. It performs
IP address translation, and according to different protocols, performs semantic translation
for packets. This technology is only suitable for communication between a pure IPv4 node
and a pure IPv6 node
• WAN Optimization
MSR performs optimization using TFO and a combination of DRE, Lempel-Ziv (LZ)
compression to provide the bandwidth optimization for file service and web applications.
The policy engine module determines which traffic can be optimized and which optimization
action should be taken. A pair of WAN optimization equipment can discover each other
automatically and complete the negotiation to establish a TCP optimization session
• Address Resolution Protocol (ARP)
Determines the MAC address of another IP host in the same subnet; supports static ARPs;
gratuitous ARP allows detection of duplicate IP addresses; proxy ARP allows normal ARP
operation between subnets or when subnets are separated by a Layer 2 network
• User Datagram Protocol (UDP) helper
Redirects UDP broadcasts to specific IP subnets to prevent server spoofing
• Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
Simplifies the management of large IP networks and supports client and server; DHCP Relay
enables DHCP operation across subnets
Quality of service (QoS)
• Traffic policing
Supports Committed Access Rate (CAR) and line rate
• Congestion management
Supports FIFO, PQ, CQ, WFQ, CBQ, and RTPQ
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• Weighted random early detection (WRED)/Random early detection (RED)
Delivers congestion avoidance capabilities through the use of queue management algorithms
• Other QoS technologies
Support traffic shaping, FR QoS, MPLS QoS, and MP QoS/LFI
Security
• IPS
Built-in Intrusion Prevention System (IPS) detects and protects the branch office from security
threats. Optional HPE integration filters for client-side, branch protection from exploits and
vulnerabilities
• Zone based firewall
Zone-Based Policy Firewall changes the firewall configuration from the older interface-based
model to a more flexible, more easily understood zone-based model. Interfaces are assigned
to zones, and inspection policy is applied to traffic moving between the zones. Inter-zone
policies offer considerable flexibility and granularity, so different inspection policies can be
applied to multiple host groups connected to the same router interface
• Enhanced stateful firewall
Application layer protocol inspection, Transport layer protocol inspection, ICMP error message
check, and TCP SYN check. Support more L4 and L7 protocols like TCP, UDP, UDP-Lite,
ICMPv4/ICMPv6, SCTP, DCCP, RAWIP, HTTP, FTP, SMTP, DNS, SIP, H.323, SCCP
• Auto Discover VPN (ADVPN)
Collects, maintains, and distributes dynamic public addresses through the VPN Address
Management (VAM) protocol, making VPN establishment available between enterprise
branches that use dynamic addresses to access the public network; compared to traditional
VPN technologies, ADVPN technology is more flexible and has richer features, such as NAT
traversal of ADVPN packets, AAA identity authentication, IPSec protection of data packets,
and multiple VPN domains
• Access control list (ACL)
Supports powerful ACLs for both IPv4 and IPv6; ACLs are used for filtering traffic to prevent
unauthorized users from accessing the network, or for controlling network traffic to save
resources; rules can either deny or permit traffic to be forwarded; rules can be based on
a Layer 2 header or a Layer 3 protocol header; rules can be set to operate on specific dates
or times
• Terminal Access Controller Access-Control System (TACACS+)
Delivers an authentication tool using TCP with encryption of the full authentication request,
providing additional security
• Network login
Standard IEEE 802.1x allows authentication of multiple users per port
• RADIUS
Eases security access administration by using a password authentication server
• Network address translation (NAT)
Supports one-to-one NAT, many-to-many NAT, and NAT control, enabling NAT-PT to
support multiple connections; supports blacklist in NAT/NAT-PT, and a limit on the number
of connections, session logs, and multi-instances
• Secure shell (SSHv2)
Uses external servers to securely login to a remote device or securely login to MSR from
a remote location; with authentication and encryption, it protects against IP spoofing and
plain text password interception; increases the security of Secure File Transfer Protocol
(SFTP) transfers
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• Unicast Reverse Path Forwarding (URPF)
Allows normal packets to be forwarded correctly, but discards the attaching packet due to lack
of reverse path route or incorrect inbound interface; prevents source spoofing and distributed
attacks
• IPSec VPN
Supports DES, Triple DES (3DES), and Advanced Encryption Standard (AES) 128/192/256
encryption, and MD5 and SHA-1 authentication
• Attack detection and protection
Responding to network attacks and threats by MSR Comware, support max connection
limitation, single-packet attacks protection, scanning attack protection, flood attack protection,
TCP and ICMP Attack Protection and so on
Convergence
• Internet Group Management Protocol (IGMP)
Utilizes Any-Source Multicast (ASM) or Source-Specific Multicast (SSM) to manage IPv4
multicast networks; supports IGMPv1, v2, and v3
• Protocol Independent Multicast (PIM)
Defines modes of Internet IPv4 and IPv6 multicasting to allow one-to-many and many-to-many
transmission of information; supports PIM Dense Mode (DM), Sparse Mode (SM), and Source-Specific
Multicast (SSM)
• Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)
Allows multiple PIM-SM domains to interoperate; is used for interdomain multicast applications
• Multicast Border Gateway Protocol (MBGP)
Allows multicast traffic to be forwarded across BGP networks and kept separate from unicast traffic
Integration
• Embedded NetStream
Improves traffic distribution using powerful scheduling algorithms, including Layer 4 to 7 services;
monitors the health status of servers and firewalls
• Embedded VPN and stateful firewall
Provide enhanced stateful packet inspection and filtering; deliver advanced VPN services with
Triple DES (3DES) and Advanced Encryption Standard (AES) encryption at high performance
and low latency, and application prioritization and enhancement
Resiliency and high availability
• Backup center
Acts as a part of the management and backup function to provide backup for device interfaces;
delivers reliability by switching traffic over to a backup interface when the primary one fails
• Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
Allows groups of two routers to dynamically back each other up to create highly available
routed environments; supports VRRP load balancing
Management
• Ease of deployment
Zero-touch deployment, supports TR-069, USB disk auto deployment and 3G SMS auto
deployment
• Industry-standard CLI with a hierarchical structure
Reduces training time and expenses, and increases productivity in multivendor installations
• Management security
Restricts access to critical configuration commands; offers multiple privilege levels with
password protection; ACLs provide Telnet and SNMP access; local and remote syslog
capabilities allow logging of all access
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• SNMPv1, v2, and v3
Provide complete support of SNMP; provide full support of industry-standard Management
Information Base (MIB) plus private extensions; SNMPv3 supports increased security using
encryption
• Remote monitoring (RMON)
Uses standard SNMP to monitor essential network functions; supports events, alarm, history,
and statistics group plus a private alarm extension group
• FTP, TFTP, and SFTP support
Offers different mechanisms for configuration updates; FTP allows bidirectional transfers over
a TCP/IP network; trivial FTP (TFTP) is a simpler method using User Datagram Protocol (UDP);
Secure File Transfer Protocol (SFTP) runs over an SSH tunnel to provide additional security
• Debug and sampler utility
Supports ping and traceroute for both IPv4 and IPv6
• Network Time Protocol (NTP)
Synchronizes timekeeping among distributed time servers and clients; keeps timekeeping
consistent among all clock-dependent devices within the network so that the devices can
provide diverse applications based on the consistent time
• Information center
Provides a central repository for system and network information; aggregates all logs, traps,
and debugging information generated by the system and maintains them in order of severity;
outputs the network information to multiple channels based on user-defined rules
• Management interface control
Provides management access through modem port and terminal interface; provides access
through terminal interface, Telnet, or SSH
• Network Quality Analyzer (NQA)
Analyzes network performance and service quality by sending test packets, and provides
network performance and service quality parameters such as jitter, TCP, or FTP connection
delays; allows network manager to determine overall network performance and diagnose and
locate network congestion points
Additional information
• OPEX savings
Simplifies and streamlines deployment, management, and training through the use of
a common operating system, thereby cutting costs as well as reducing the risk of human
errors associated with having to manage multiple operating systems across different
platforms and network layers
• High reliability
Provides a state-of-the-art unified code base
• Faster time to market
Allows new and custom features to be brought rapidly to market through engineering
efficiencies, delivering better initial and ongoing stability
• Green initiative support
Provides support for RoHS and WEEE regulations
Warranty and support
• 1-year Warranty
See hpe.com/networking/warrantysummary for warranty and support information
included with your product purchase.
• Software releases
To find software for your product, refer to hpe.com/networking/support; for details on the software
releases available with your product purchase, refer to hpe.com/networking/warrantysummary
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HPE MSR1000 Router Series

Specifications

HPE MSR1002-4 AC Router
(JG875A)

HPE MSR1003-8 AC Router
(JG732A) Comware V5 based

HPE MSR1003-8S AC Router (JH060A)
Comware V7 based

I/O ports and slots

2 SIC slots, or 1 DSIC slot
1 RJ-45 autosensing 10/100/1000 WAN
port
1 SFP fixed Gigabit Ethernet SFP port
4 RJ-45 autosensing 10/100/1000 LAN
ports
1 Serial port

3 SIC slots, or 1 DSIC slot, and 1 SIC slot
2 RJ-45 autosensing 10/100/1000 WAN
ports
8 RJ-45 autosensing 10/100/1000 LAN
ports

3 SIC slots, or 1 DSIC slot, and 1 SIC slot
2 RJ-45 autosensing 10/100/1000 WAN
ports
8 RJ-45 autosensing 10/100/1000 LAN
ports

Additional ports and slots

1 USB 2.0
1 RJ-45 console port to access limited
CLI port

1 USB 2.0
1 RJ-45 console port to access limited
CLI port

1 USB 2.0
1 RJ-45 console port to access limited
CLI port

3G, 4G LTE

3G, 4G LTE

3G, 4G LTE

14.17(w) x 11.81(d) x 1.74(h) in
(36 x 30 x 4.42 cm) (1U height)
6.83 lb (3.10 kg)

14.17(w) x 11.81(d) x 17.4(h)in
(36 x 30 x 44.2 cm)
6.94 lb (3.15 kg)

14.17(w) x 11.81(d) x 17.4(h) in
(36 x 30 x 44.2 cm)
6.94 lb (3.15 kg)

Memory and processor

RISC @ 667 MHz, 1 GB DDR3 SDRAM,
256 MB flash

RISC @ 667 MHz, 512 MB DDR3 SDRAM,
256 MB flash

RISC @ 667 MHz, 1 GB DDR3 SDRAM,
256 MB flash

Mounting and enclosure

Desktop or can be mounted in a EIA
standard 19-inch telco rack when used
with the rack-mount kit in the package.

Desktop or can be mounted in a EIA
standard 19-inch telco rack when used
with the rack-mount kit in the package.

Desktop or can be mounted in a EIA
standard 19-inch telco rack when used
with the rack-mount kit in the package.

Up to 500 Kpps (64-byte packets)
200000 entries (IPv4), 200000 entries
(IPv6)
200000 entries (IPv4), 200000 entries
(IPv6)

Up to 500 Kpps (64-byte packets)
30000 entries (IPv4), 30000 entries
(IPv6)
30000 entries (IPv4), 30000 entries
(IPv6)

Up to 500 Kpps (64-byte packets)
200000 entries (IPv4), 200000 entries
(IPv6)
200000 entries (IPv4), 200000 entries
(IPv6)

32°F to 113°F (0°C to 45°C)
5% to 95%, noncondensing
-40°F to 158°F (-40°C to 70°C)
5% to 95%, noncondensing
Up to 16,404 ft (5 km)

32°F to 113°F (0°C to 45°C)
5% to 95%, noncondensing
-40°F to 158°F (-40°C to 70°C)
5% to 95%, noncondensing
Up to 16,404 ft (5 km)

32°F to 113°F (0°C to 45°C)
5% to 95%, noncondensing
-40°F to 158°F (-40°C to 70°C)
5% to 95%, noncondensing
Up to 16,404 ft (5 km)

50/60 Hz
92 BTU/hr (97.06 kJ/hr)
100—240 VAC, rated
(depending on power supply chosen)
30 W

50/60 Hz
65 BTU/hr (68.58 kJ/hr)
100—240 VAC, rated
(depending on power supply chosen)
30 W

50/60 Hz
65 BTU/hr (68.58 kJ/hr)
100—240 VAC, rated
(depending on power supply chosen)
30 W

Notes
Maximum power rating and maximum heat
dissipation are the worst-case theoretical
maximum numbers provided for planning
the infrastructure with fully loaded PoE
(if equipped), 100% traffic, all ports plugged
in, and all modules populated.

Maximum power rating and maximum heat
dissipation are the worst-case theoretical
maximum numbers provided for planning
the infrastructure with fully loaded PoE
(if equipped), 100% traffic, all ports plugged
in, and all modules populated.

Maximum power rating and maximum heat
dissipation are the worst-case theoretical
maximum numbers provided for planning
the infrastructure with fully loaded PoE
(if equipped), 100% traffic, all ports plugged
in, and all modules populated.

AP characteristics
Radios (via optional modules)
Physical characteristics
Dimensions
Weight

Performance
Throughput
Routing table size
Forwarding table size

Environment
Operating temperature
Operating relative humidity
Nonoperating/Storage temperature
Nonoperating/Storage relative humidity
Altitude
Electrical characteristics
Frequency
Maximum heat dissipation
AC voltage
Maximum power rating
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HPE MSR1002-4 AC Router
(JG875A)

HPE MSR1003-8 AC Router
(JG732A) Comware V5 based

HPE MSR1003-8S AC Router (JH060A)
Comware V7 based

137.5

137.5

137.5

Safety

UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1;
CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1;
FDA 21 CFR Subchapter J; AS/
NZS 60950-1; GB 4943.1

UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1;
CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1;
FDA 21 CFR Subchapter J; AS/
NZS 60950-1; GB 4943.1

UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 609501; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1;
FDA 21 CFR Subchapter J; AS/
NZS 60950-1; GB 4943.1

Emissions

VCCI Class A; EN 55022 Class A;
CISPR 22 Class A; EN 55024;
ICES-003 Class A; EN 300 386;
CISPR 24; AS/NZS CISPR 22 Class A;
EN 61000-3-2; EN 61000-3-3;
FCC (CFR 47, Part 15) Class A

VCCI Class A; EN 55022 Class A;
CISPR 22 Class A; EN 55024;
ICES-003 Class A; EN 300 386;
CISPR 24; AS/NZS CISPR 22 Class A;
EN 61000-3-2; EN 61000-3-3;
FCC (CFR 47, Part 15) Class A

VCCI Class A; EN 55022 Class A;
CISPR 22 Class A; EN 55024;
ICES-003 Class A; EN 300 386;
CISPR 24; AS/NZS CISPR 22 Class A;
EN 61000-3-2; EN 61000-3-3;
FCC (CFR 47, Part 15) Class A

Telecom

FCC part 68; CS-03

FCC part 68; CS-03

FCC part 68; CS-03

Management

IMC—Intelligent Management Center;
command-line interface; Web browser;
out-of-band management (serial RS-232C);
out-of-band management (DB-9 serial
port console); SNMP Manager; Telnet;
RMON1; FTP; IEEE 802.3 Ethernet MIB

IMC—Intelligent Management Center;
command-line interface; Web browser;
out-of-band management (serial RS-232C);
out-of-band management (DB-9 serial
port console); SNMP Manager; Telnet;
RMON1; FTP; IEEE 802.3 Ethernet MIB

IMC—Intelligent Management Center;
command-line interface; Web browser;
out-of-band management (serial RS-232C);
out-of-band management (DB-9 serial port
console); SNMP Manager; Telnet; RMON1;
FTP; IEEE 802.3 Ethernet MIB

Services

Refer to the Hewlett Packard Enterprise
website at hpe.com/networking/services
for details on the service-level descriptions
and product numbers. For details about
services, and response times in your area,
please contact your local Hewlett Packard
Enterprise sales office.

Refer to the Hewlett Packard Enterprise
website at hpe.com/networking/services
for details on the service-level descriptions
and product numbers. For details about
services, and response times in your area,
please contact your local Hewlett Packard
Enterprise sales office.

Refer to the Hewlett Packard Enterprise
website at hpe.com/networking/services
for details on the service-level descriptions
and product numbers. For details about
services, and response times in your area,
please contact your local Hewlett Packard
Enterprise sales office.

BGP

RFC 1163 Border Gateway Protocol (BGP)
RFC 1267 Border Gateway Protocol 3
(BGP-3)
RFC 1657 Definitions of Managed Objects
for BGPv4
RFC 1771 BGPv4
RFC 1772 Application of the BGP
RFC 1773 Experience with the BGP-4
Protocol
RFC 1774 BGP-4 Protocol Analysis
RFC 1965 BGP-4 confederations
RFC 1997 BGP Communities Attribute
RFC 2439 BGP Route Flap Damping
RFC 2547 BGP/MPLS VPNs
RFC 2796 BGP Route Reflection

RFC 2842 Capability Advertisement with
BGP-4
RFC 2858 BGP-4 Multi-Protocol
Extensions
RFC 2918 Route Refresh Capability
RFC 3065 Autonomous System
Confederations for BGP
RFC 3107 Support BGP carry Label for
MPLS
RFC 3392 Capabilities Advertisement
with BGP-4
RFC 4271 A Border Gateway Protocol 4
(BGP-4)
RFC 4273 Definitions of Managed Objects
for BGP-4
RFC 4274 BGP-4 Protocol Analysis

RFC 4275 BGP-4 MIB Implementation
Survey
RFC 4276 BGP-4 Implementation Report
RFC 4277 Experience with the BGP-4
Protocol
RFC 4360 BGP Extended Communities
Attribute
RFC 4456 BGP Route Reflection: An
Alternative to Full Mesh Internal BGP (IBGP)
RFC 4724 Graceful Restart Mechanism
for BGP
RFC 4760 Multiprotocol Extensions for
BGP-4
RFC1998 An Application of the BGP
Community Attribute in Multi-home Routing

Denial of service protection

CPU DoS Protection

Rate Limiting by ACLs

Reliability
Availability

Standards and Protocols
(applies to JG875A and JH060A models)
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Standards and Protocols
(applies to JG875A and JH060A models)
Device management

RFC 1155 Structure and Mgmt Information
(SMIv1)
RFC 1157 SNMPv1/v2c
RFC 1305 NTPv3
RFC 1591 DNS (client)
RFC 1902 (SNMPv2)

RFC 1908 (SNMP v1/2 Coexistence)
RFC 1945 Hypertext Transfer Protocol—
HTTP/1.0
RFC 2271 Framework
RFC 2573 (SNMPv3 Applications)
RFC 2576 (Coexistence between SNMP
V1, V2, V3)

RFC 2578-2580 SMIv2
RFC 2579 (SMIv2 Text Conventions)
RFC 2580 (SMIv2 Conformance)
RFC 3416 (SNMP Protocol Operations v2)
RFC 3417 (SNMP Transport Mappings)

General protocols

RFC 768 UDP
RFC 760 DoD standard Internet Protocol
RFC 764 Telnet Protocol specification
RFC 777 Internet Control Message
Protocol
RFC 783 TFTP Protocol (revision 2)
RFC 791 IP
RFC 792 ICMP
RFC 793 TCP
RFC 813 Window and Acknowledgement
Strategy in TCP
RFC 815 IP datagram reassembly
algorithms
RFC 826 ARP
RFC 854 Telnet Protocol Specification
RFC 855 Telnet Option Specifications
RFC 856 Telnet Binary Transmission
RFC 857 Telnet Echo Option
RFC 858 Telnet Suppress Go Ahead
Option
RFC 862 Echo Service (TCP Echo)
RFC 879 TCP maximum segment size
and related topics
RFC 882 Domain names: Concepts and
facilities
RFC 883 Domain names: Implementation
specification
RFC 894 A Standard for the Transmission
of IP Datagrams over Ethernet Networks
RFC 896 Congestion Control in IP/TCP
Internetworks
RFC 906 Bootstrap loading using TFTP
(Trivial File Transfer Protocol)
RFC 917 Internet Subnets
RFC 919 Broadcasting Internet Datagrams

RFC 922 Broadcasting Internet
Datagrams in the Presence of Subnets
(IP_BROAD)
RFC 925 Multi-LAN Address Resolution
RFC 926 Protocol for providing the
connectionless mode network services
RFC 950 Internet Standard Subnetting
Procedure
RFC 951 BOOTP
RFC 958 Network Time Protocol (NTP)
RFC 959 File Transfer Protocol (FTP)
RFC 973 Domain system changes and
observations
RFC 988 Host extensions for IP
multicasting
RFC 1027 Proxy ARP
RFC 1034 Domain names—concepts and
facilities
RFC 1035 Domain names—
implementation and specification
RFC 1048 BOOTP (Bootstrap Protocol)
vendor information extensions
RFC 1054 Host extensions for IP
multicasting
RFC 1058 RIPv1
RFC 1059 Network Time Protocol
(version 1) specification and
implementation
RFC 1060 Assigned numbers
RFC 1063 IP MTU (Maximum
Transmission Unit) discovery options
RFC 1071 Computing the Internet
checksum
RFC 1072 TCP extensions for long-delay
paths
RFC 1079 Telnet terminal speed option
RFC 1084 BOOTP (Bootstrap Protocol)
vendor information extensions

RFC 1091 Telnet Terminal-Type Option
RFC 1093 NSFNET routing architecture
RFC 1101 DNS encoding of network
names and other types
RFC 1119 Network Time Protocol
(version 2) specification and
implementation
RFC 1122 Requirements for Internet
Hosts—Communication Layers
RFC 1141 Incremental updating of the
Internet checksum
RFC 1142 OSI IS-IS Intra-domain Routing
Protocol
RFC 1164 Application of the Border
Gateway Protocol in the Internet
RFC 1166 Internet address used by
Internet Protocol (IP)
RFC 1171 Point-to-Point Protocol for the
transmission of multi-protocol datagrams
over Point-to-Point links
RFC 1172 Point-to-Point Protocol (PPP)
initial configuration options
RFC 1185 TCP Extension for High-Speed
Paths
RFC 1191 Path MTU discovery
RFC 1195 OSI ISIS for IP and Dual
Environments
RFC 1213 Management Information
Base for Network Management of TCP/
IP-based internets
RFC 1253 (OSPF v2)
RFC 1265 BGP Protocol Analysis
RFC 1266 Experience with the BGP
Protocol
RFC 1268 Application of the Border
Gateway Protocol in the Internet
RFC 1271 Remote Network Monitoring
Management Information Base
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Standards and Protocols
(applies to JG875A and JH060A models)
General protocols

RFC 1284 Definitions of Managed
Objects for the Ethernet-like Interface
Types
RFC 1286 Definitions of Managed
Objects for Bridges
RFC 1294 Multiprotocol Interconnect over
Frame Relay
RFC 1305 NTPv3 (IPv4 only)
RFC 1321 The MD5 Message-Digest
Algorithm
RFC 1323 TCP Extensions for High
Performance
RFC 1331 The Point-to-Point Protocol
(PPP) for the Transmission of Multi-protocol
Datagrams over Point-to-Point Links
RFC 1332 The PPP Internet Protocol
Control Protocol (IPCP)
RFC 1333 PPP Link Quality Monitoring
RFC 1334 PPP Authentication Protocols
RFC 1349 Type of Service
RFC 1350 TFTP Protocol (revision 2)
RFC 1364 BGP OSPF Interaction
RFC 1370 Applicability Statement for OSPF
RFC 1377 The PPP OSI Network Layer
Control Protocol (OSINLCP)
RFC 1393 Traceroute Using an IP Option
RFC 1395 BOOTP (Bootstrap Protocol)
Vendor Information Extensions
RFC 1398 Definitions of Managed
Objects for the Ethernet-Like Interface
Types
RFC 1403 BGP OSPF Interaction
RFC 1444 Conformance Statements
for version 2 of the Simple Network
Management Protocol (SNMPv2)
RFC 1449 Transport Mappings for
version 2 of the Simple Network
Management Protocol (SNMPv2)
RFC 1471 The Definitions of Managed
Objects for the Link Control Protocol of
the Point-to-Point Protocol
RFC 1473 The Definitions of Managed
Objects for the IP Network Control
Protocol of the Point-to-Point Protocol
RFC 1483 Multiprotocol Encapsulation
over ATM Adaptation Layer 5
RFC 1490 Multiprotocol Interconnect
over Frame Relay
RFC 1497 BOOTP (Bootstrap Protocol)
Vendor Information Extensions
RFC 1519 CIDR
RFC 1531 Dynamic Host Configuration
Protocol
RFC 1532 Clarifications and Extensions
for the Bootstrap Protocol
RFC 1533 DHCP Options and BOOTP
Vendor Extensions
RFC 1534 Interoperation Between DHCP
and BOOTP
RFC 1541 Dynamic Host Configuration
Protocol
RFC 1542 BOOTP Extensions
RFC 1542 Clarifications and Extensions
for the Bootstrap Protocol

RFC 1548 The Point-to-Point Protocol
(PPP)
RFC 1549 PPP in HDLC Framing
RFC 1570 PPP LCP (Point-to-Point
Protocol Link Control Protocol)
Extensions
RFC 1577 Classical IP and ARP over ATM
RFC 1597 Address Allocation for Private
Internets
RFC 1618 PPP over ISDN
RFC 1619 PPP over SONET/SDH
(Synchronous Optical Network/
Synchronous Digital Hierarchy)
RFC 1624 Incremental Internet Checksum
RFC 1631 NAT
RFC 1650 Definitions of Managed
Objects for the Ethernet-like Interface
Types using SMIv2
RFC 1661 The Point-to-Point Protocol
(PPP)
RFC 1662 PPP in HDLC-like Framing
RFC 1700 ASSIGNED NUMBERS
RFC 1701 Generic Routing Encapsulation
RFC 1702 Generic Routing Encapsulation
over IPv4 networks
RFC 1717 The PPP Multilink Protocol
(MP)
RFC 1721 RIP-2 Analysis
RFC 1722 RIP-2 Applicability
RFC 1723 RIP v2
RFC 1724 RIP Version 2 MIB Extension
RFC 1757 Remote Network Monitoring
Management Information Base
RFC 1777 Lightweight Directory Access
Protocol
RFC 1812 IPv4 Routing
RFC 1825 Security Architecture for the
Internet Protocol
RFC 1826 IP Authentication Header
RFC 1827 IP Encapsulating Security
Payload (ESP)
RFC 1829 The ESP DES-CBC Transform
RFC 1877 PPP Internet Protocol Control
Protocol Extensions for Name Server
Addresses
RFC 1884 IP Version 6 Addressing
Architecture
RFC 1885 Internet Control Message
Protocol (ICMPv6) for the Internet
Protocol Version 6 (IPv6) Specification
RFC 1886 DNS Extensions to support
IP version 6 RFC 1889 RTP (Real-Time
Protocol): A Transport Protocol for
Real-Time Applications. Audio-Video
Transport Working Group
RFC 1933 Transition Mechanisms for
IPv6 Hosts and Routers
RFC 1945 Hypertext Transfer Protocol—
HTTP/1.0
RFC 1962 The PPP Compression Control
Protocol (CCP)
RFC 1966 BGP Route Reflection An
alternative to full mesh IBGP
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RFC 1970 Neighbor Discovery for IP Version 6
(IPv6)
RFC 1971 IPv6 Stateless Address
Autoconfiguration
RFC 1972 A Method for the Transmission
of IPv6 Packets over Ethernet Networks
RFC 1981 Path MTU Discovery for IP
version 6 RFC 1982 Serial Number
Arithmetic
RFC 1989 PPP Link Quality Monitoring
RFC 1990 The PPP Multilink Protocol (MP)
RFC 1994 PPP Challenge Handshake
Authentication Protocol (CHAP)
RFC 2001 TCP Slow Start, Congestion
Avoidance, Fast Retransmit, and Fast
Recovery Algorithms
RFC 2002 IP Mobility Support
RFC 2003 IP Encapsulation within IP
RFC 2011 SNMPv2 Management
Information Base for the Internet Protocol
using SMIv2
RFC 2012 SNMPv2 Management
Information Base for the Transmission
Control Protocol using SMIv2
RFC 2013 SNMPv2 Management
Information Base for the User Datagram
Protocol using SMIv2
RFC 2018 TCP Selective
Acknowledgement Options
RFC 2021 Remote Network Monitoring
Management Information Base
Version 2 using SMIv2
RFC 2073 An IPv6 Provider-Based
Unicast Address Format
RFC 2082 RIP-2 MD5 Authentication
RFC 2091 Triggered Extensions to RIP
to Support Demand Circuits
RFC 2104 HMAC: Keyed-Hashing for
Message Authentication
RFC 2131 DHCP
RFC 2132 DHCP Options and BOOTP
Vendor Extensions
RFC 2136 Dynamic Updates in the
Domain Name System (DNS UPDATE)
RFC 2138 Remote Authentication Dial In
User Service (RADIUS)
RFC 2205 Resource ReSerVation
Protocol (RSVP)—Version 1 Functional
Specification
RFC 2209 Resource ReSerVation Protocol
(RSVP)—Version 1 Message Processing
Rules
RFC 2210 Use of RSVP (Resource
Reservation Protocol) in Integrated Services
RFC 2225 Classical IP and ARP over ATM
RFC 2236 IGMP Snooping
RFC 2246 The TLS Protocol Version 1.0
RFC 2251 Lightweight Directory Access
Protocol (v3)
RFC 2252 Lightweight Directory Access
Protocol (v3): Attribute Syntax Definitions
RFC 2283 MBGP
RFC 2292 Advanced Sockets API for IPv6
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Standards and Protocols
(applies to JG875A and JH060A models)
General protocols

RFC 2309 Recommendations on queue
management and congestion avoidance
in the Internet
RFC 2327 SDP: Session Description
Protocol
RFC 2338 VRRP
RFC 2344 Reverse Tunneling for Mobile IP
RFC 2358 Definitions of Managed Objects
for the Ethernet-like Interface Types
RFC 2364 PPP Over AAL5
RFC 2365 Administratively Scoped IP
Multicast
RFC 2373 IP Version 6 Addressing
Architecture
RFC 2374 An IPv6 Aggregatable Global
Unicast Address Format
RFC 2375 IPv6 Multicast Address
Assignments
RFC 2385 Protection of BGP Sessions via
the TCP MD5 Signature Option
RFC 2427 Multiprotocol Interconnect
over Frame Relay
RFC 2428 FTP Extensions for IPv6 and
NATs
RFC 2433 Microsoft PPP CHAP
(Challenge Handshake Authentication
Protocol) Extensions
RFC 2451 The ESP CBC-Mode Cipher
Algorithms
RFC 2452 IP Version 6 Management
Information Base for the Transmission
Control Protocol
RFC 2453 RIPv2
RFC 2454 IP Version 6 Management
Information Base for the User Datagram
Protocol
RFC 2461 Neighbor Discovery for IP
Version 6 (IPv6)
RFC 2462 IPv6 Stateless Address
Autoconfiguration
RFC 2463 Internet Control Message
Protocol (ICMPv6) for the Internet
Protocol Version 6 (IPv6) Specification
RFC 2464 Transmission of IPv6 Packets
over Ethernet Networks
RFC 2465 Management Information Base
for IP Version 6: Textual Conventions and
General Group
RFC 2466 Management Information Base
for IP Version 6: ICMPv6 Group
RFC 2472 IP Version 6 over PPP
RFC 2474 Definition of the Differentiated
Services Field (DS Field) in the IPv4 and
IPv6 Headers
RFC 2507 IP Header Compression
RFC 2508 Compressing IP/UDP/RTP
Headers for Low-Speed Serial Links
RFC 2509 IP Header Compression over
PPP
RFC 2510 Internet X.509 Public Key
Infrastructure Certificate Management
Protocols
RFC 2516 A Method for Transmitting
PPP Over Ethernet (PPPoE)

RFC 2519 A Framework for Inter-Domain
Route Aggregation
RFC 2529 Transmission of IPv6 over
IPv4 Domains without Explicit Tunnels
RFC 2543 SIP: Session Initiation Protocol
RFC 2548 (MS-RAS-Vendor only)
RFC 2553 Basic Socket Interface Extensions
for IPv6
RFC 2570 Introduction to Version 3 of the
Internet-standard Network Management
Framework
RFC 2581 TCP Congestion Control
RFC 2597 Assured Forwarding PHB Group
RFC 2598 An Expedited Forwarding PHB
RFC 2615 PPP over SONET/SDH
(Synchronous Optical Network/
Synchronous Digital Hierarchy)
RFC 2616 HTTP Compatibility v1.1
RFC 2617 HTTP Authentication: Basic
and Digest Access Authentication
RFC 2618 RADIUS Authentication Client
MIB
RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB
RFC 2644 Changing the Default for
Directed Broadcasts in Routers
RFC 2661 L2TP
RFC 2663 NAT Terminology and
Considerations
RFC 2665 Definitions of Managed
Objects for the Ethernet-like Interface
Types
RFC 2668 Definitions of Managed
Objects for IEEE 802.3 Medium
Attachment Units (MAUs)
RFC 2675 IPv6 Jumbograms
RFC 2684 Multiprotocol Encapsulation
over ATM Adaptation Layer 5
RFC 2685 Virtual Private Networks
Identifier
RFC 2686 The Multi-Class Extension to
Multi-Link PPP
RFC 2694 DNS extensions to Network
Address Translators (DNS_ALG)
RFC 2698 A Two Rate Three Color Marker
RFC 2702 Requirements for Traffic
Engineering Over MPLS
RFC 2711 IPv6 Router Alert Option
RFC 2716 PPP EAP TLS Authentication
Protocol
RFC 2747 RSVP Cryptographic
Authentication
RFC 2763 Dynamic Name-to-System ID
mapping
RFC 2784 Generic Routing Encapsulation
(GRE)
RFC 2787 Definitions of Managed Objects
for the Virtual Router Redundancy
Protocol
RFC 2827 Network Ingress Filtering:
Defeating Denial of Service Attacks Which
Employ IP Source Address Spoofing
RFC 2833 RTP Payload for DTMF Digits,
Telephony Tones and Telephony Signals
RFC 2865 Remote Authentication Dial In
User Service (RADIUS)
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RFC 2866 RADIUS Accounting
RFC 2868 RADIUS Attributes for Tunnel
Protocol Support
RFC 2869 RADIUS Extensions
RFC 2884 Performance Evaluation of
Explicit Congestion Notification (ECN) in
IP Networks.
RFC 2894 Router Renumbering for IPv6
RFC 2917 A Core MPLS IP VPN
Architecture
RFC 2925 Definitions of Managed
Objects for Remote Ping, Traceroute, and
Lookup Operations
RFC 2961 RSVP Refresh Overhead
Reduction Extensions
RFC 2963 A Rate Adaptive Shaper for
Differentiated Services
RFC 2965 HTTP State Management
Mechanism
RFC 2966 Domain-wide Prefix
Distribution with Two-Level IS-IS
RFC 2973 IS-IS Mesh Groups
RFC 2976 The SIP INFO Method
RFC 2993 Architectural Implications of NAT
RFC 3011 The IPv4 Subnet Selection
Option for DHCP
RFC 3022 Traditional IP Network Address
Translator (Traditional NAT)
RFC 3024 Reverse Tunneling for Mobile
IP, revised
RFC 3025 Mobile IP Vendor/
Organization-Specific Extensions
RFC 3027 Protocol Complications with
the IP Network Address Translator
RFC 3031 Multiprotocol Label Switching
Architecture
RFC 3032 MPLS Label Stack Encoding
RFC 3036 LDP Specification
RFC 3037 LDP (Label Distribution
Protocol) Applicability
RFC 3041 Privacy Extensions for
Stateless Address Autoconfiguration in
IPv6
RFC 3046 DHCP Relay Agent Information
Option
RFC 3063 MPLS Loop Prevention
Mechanism
RFC 3097 RSVP (Resource Reservation
Protocol) Cryptographic Authentication—
Updated Message Type Value
RFC 3115 Mobile IP Vendor/
Organization-Specific Extensions
RFC 3137 OSPF Stub Router
Advertisement
RFC 3168 The Addition of Explicit
Congestion Notification (ECN) to IP
RFC 3176 InMon Corporation’s sFlow:
A Method for Monitoring Traffic in
Switched and Routed Networks
RFC 3209 RSVP-TE: Extensions to RSVP
for LSP Tunnels
RFC 3210 Applicability Statement for
Extensions to RSVP for LSP-Tunnels
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Standards and Protocols
(applies to JG875A and JH060A models)
General protocols

RFC 3215 LDP State Machine
RFC 3220 IP Mobility Support for IPv4
RFC 3246 Expedited Forwarding PHB
RFC 3261 SIP: Session Initiation Protocol
RFC 3262 Reliability of Provisional
Responses in Session Initiation Protocol (SIP)
RFC 3263 Session Initiation Protocol
(SIP): Locating SIP Servers
RFC 3265 Session Initiation Protocol
(SIP)-Specific Event Notification
RFC 3268 Advanced Encryption Standard
(AES) Ciphersuites for Transport Layer
Security (TLS)
RFC 3270 Multi-Protocol Label Switching
(MPLS) Support of Differentiated Services
RFC 3273 Remote Network Monitoring
Management Information Base for High
Capacity Networks
RFC 3277 IS-IS Transient Blackhole
Avoidance
RFC 3279 Algorithms and Identifiers
for the Internet X.509 Public Key
Infrastructure Certificate and Certificate
Revocation List (CRL) Profile
RFC 3280 Internet X.509 Public Key
Infrastructure Certificate and Certificate
Revocation List (CRL) Profile
RFC 3306 Unicast-Prefix-based
IPv6 Multicast Addresses
RFC 3307 Allocation Guidelines for
IPv6 Multicast Addresses
RFC 3311 The Session Initiation Protocol
(SIP) UPDATE Method
RFC 3319 Dynamic Host Configuration
Protocol (DHCPv6) Options for Session
Initiation Protocol (SIP) Servers
RFC 3323 A Privacy Mechanism for the
Session Initiation Protocol (SIP)
RFC 3325 Private Extensions to the
Session Initiation Protocol (SIP) for
Asserted Identity within Trusted Networks
RFC 3326 The Reason Header Field for
the Session Initiation Protocol (SIP)
RFC 3344 IP Mobility Support for IPv4
RFC 3345 Border Gateway Protocol
(BGP) Persistent Route Oscillation
Condition
RFC 3359 Reserved Type, Length and
Value (TLV) Codepoints in Intermediate
System to Intermediate System
RFC 3373 Three-Way Handshake for
Intermediate System to Intermediate
System (IS-IS) Point-to-Point Adjacencies
RFC 3392 Support BGP capabilities
advertisement
RFC 3410 Introduction to Version 3 of the
Internet-standard Network Management
Framework
RFC 3442 The Classless Static Route
Option for Dynamic Host Configuration
Protocol (DHCP) version 4
RFC 3443 Time To Live (TTL) Processing
in Multi-Protocol Label Switching (MPLS)
Networks

RFC 3446 Anycast Rendevous Point (RP)
mechanism using Protocol Independent
Multicast (PIM) and Multicast Source
Discovery Protocol (MSDP)
RFC 3478 Graceful Restart Mechanism
for Label Distribution Protocol
RFC 3479 Fault Tolerance for the Label
Distribution Protocol (LDP)
RFC 3484 Default Address Selection for
Internet Protocol version 6 (IPv6)
RFC 3493 Basic Socket Interface Extensions
for IPv6
RFC 3495 Dynamic Host Configuration
Protocol (DHCP) Option for CableLabs
Client Configuration
RFC 3509 OSPF ABR Behavior
RFC 3513 Internet Protocol Version 6
(IPv6) Addressing Architecture
RFC 3515 The Session Initiation Protocol
(SIP) Refer Method
RFC 3526 More Modular Exponential
(MODP) Diffie-Hellman groups for Internet
Key Exchange (IKE)
RFC 3527 Link Selection sub-option for
the Relay Agent Information Option for
DHCPv4
RFC 3542 Advanced Sockets Application
Program Interface (API) for IPv6
RFC 3547 The Group Domain of
Interpretation
RFC 3564 Requirements for Support
of Differentiated Services-aware MPLS
Traffic Engineering
RFC 3567 Intermediate System to
Intermediate System (IS-IS) Cryptographic
Authentication
RFC 3569 An Overview of Source-Specific
Multicast (SSM)
RFC 3584 Coexistence between
Version 1 and Version 2 of the
Internet-standard Network Management
Framework
RFC 3587 IPv6 Global Unicast Address
Format
RFC 3590 Source Address Selection for
the Multicast Listener Discovery (MLD)
Protocol
RFC 3596 DNS Extensions to Support IP
Version 6
RFC 3602 The AES-CBC Cipher
Algorithm and Its Use with IPSec
RFC 3612 Applicability Statement
for Restart Mechanisms for the Label
Distribution Protocol (LDP)
RFC 3618 Multicast Source Discovery
Protocol (MSDP)
RFC 3621 Power Ethernet MIB
RFC 3623 Graceful OSPF Restart
RFC 3630 Traffic Engineering (TE)
Extensions to OSPF Version 2
RFC 3636 Definitions of Managed
Objects for IEEE 802.3 Medium
Attachment Units (MAUs)
RFC 3646 DNS Configuration options for
Dynamic Host Configuration Protocol for
IPv6 (DHCPv6)
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RFC 3662 A Lower Effort Per-Domain
Behavior (PDB) for Differentiated Services
RFC 3704 Unicast Reverse Path Forwarding
(URPF)
RFC 3706 A Traffic-Based Method of
Detecting Dead Internet Key Exchange
(IKE) Peers
RFC 3711 The Secure Real-time
Transport Protocol (SRTP)
RFC 3719 Recommendations for
Interoperable Networks using
Intermediate System to Intermediate
System (IS-IS)
RFC 3736 Stateless Dynamic Host
Configuration Protocol (DHCP) Service
for IPv6
RFC 3737 IANA Guidelines for the
Registry of Remote Monitoring (RMON)
MIB (Management Information Base)
modules
RFC 3768 Virtual Router Redundancy
Protocol (VRRP)
RFC 3782 The NewReno Modification to
TCP’s Fast Recovery Algorithm
RFC 3784 Intermediate System to
Intermediate System (IS-IS) Extensions
for Traffic Engineering (TE)
RFC 3786 Extending the Number of IS-IS
LSP Fragments Beyond the 256 Limit
RFC 3787 Recommendations for
Interoperable IP Networks using
Intermediate System to Intermediate
System (IS-IS)
RFC 3809 Generic Requirements for
Provider Provisioned Virtual Private
Networks (VPNs)
RFC 3810 Multicast Listener Discovery
Version 2 (MLDv2) for IPv6
RFC 3811 Definitions of Textual
Conventions (TCs) for Multiprotocol
Label Switching (MPLS) Management
RFC 3812 Multiprotocol Label Switching
(MPLS) Traffic Engineering (TE)
Management Information Base (MIB)
RFC 3814 Multiprotocol Label Switching
(MPLS) Forwarding Equivalence
Class To Next Hop Label Forwarding
Entry (FEC-To-NHLFE) Management
Information Base (MIB)
RFC 3815 Definitions of Managed
Objects for the Multiprotocol Label
Switching (MPLS), Label Distribution
Protocol (LDP)
RFC 3826 The Advanced Encryption
Standard (AES) Cipher Algorithm in the
SNMP User-based Security Model
RFC 3847 Restart signaling for IS-IS
RFC 3879 Deprecating Site Local
Addresses
RFC 3898 Network Information Service
(NIS) Configuration Options for Dynamic
Host Configuration Protocol for IPv6
(DHCPv6)
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(applies to JG875A and JH060A models)
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RFC 3906 Calculating Interior Gateway
Protocol (IGP) Routes Over Traffic
Engineering Tunnels
RFC 3916 Requirements for Pseudo-Wire
Emulation Edge-to-Edge (PWE3)
RFC 3917 Requirements for IP Flow
Information Export (IPFIX)
RFC 3942 Reclassifying Dynamic Host
Configuration Protocol version 4 (DHCPv4)
Options
RFC 3948 UDP Encapsulation of IPsec
ESP Packets
RFC 3954 Cisco Systems NetFlow Services
Export Version 9
RFC 3973 Protocol Independent
Multicast—Dense Mode (PIM-DM):
Protocol Specification (Revised)
RFC 3985 Pseudo Wire Emulation
Edge-to-Edge (PWE3) Architecture
RFC 4022 Management Information Base
for the Transmission Control Protocol (TCP)
RFC 4023 Encapsulating MPLS in IP or
Generic Routing Encapsulation (GRE)
RFC 4026 Provider Provisioned VPN
terminology
RFC 4061 Benchmarking Basic OSPF
Single Router Control Plane Convergence
RFC 4062 OSPF Benchmarking
Terminology and Concepts
RFC 4063 Considerations When Using
Basic OSPF Convergence Benchmarks
RFC 4075 Simple Network Time Protocol
(SNTP) Configuration Option for DHCPv6
RFC 4090 Fast Reroute Extensions to
RSVP-TE for LSP Tunnels
RFC 4105 Requirements for Inter-Area
MPLS Traffic Engineering
RFC 4109 Algorithms for Internet Key
Exchange version 1 (IKEv1)
RFC 4113 Management Information Base
for the User Datagram Protocol (UDP)
RFC 4124 Protocol Extensions for
Support of Diffserv-aware MPLS Traffic
Engineering
RFC 4125 Maximum Allocation Bandwidth
Constraints Model for Diffserv-aware
MPLS Traffic Engineering
RFC 4127 Russian Dolls Bandwidth
Constraints Model for Diffserv-aware
MPLS Traffic Engineering
RFC 4133 Entity MIB (Version 3)
RFC 4182 Removing a Restriction on the
use of MPLS Explicit NULL
RFC 4213 Basic Transition Mechanisms
for IPv6 Hosts and Routers
RFC 4214 Intra-Site Automatic Tunnel
Addressing Protocol (ISATAP)
RFC 4221 Multiprotocol Label Switching
(MPLS) Management Overview
RFC 4222 Prioritized Treatment of
Specific OSPF Version 2 Packets and
Congestion Avoidance

RFC 4242 Information Refresh Time
Option for Dynamic Host Configuration
Protocol for IPv6 (DHCPv6)
RFC 4244 An Extension to the Session
Initiation Protocol (SIP) for Request
History Information
RFC 4250 The Secure Shell (SSH)
Protocol Assigned Numbers
RFC 4251 The Secure Shell (SSH)
Protocol Architecture
RFC 4252 The Secure Shell (SSH)
Authentication Protocol
RFC 4253 The Secure Shell (SSH)
Transport Layer Protocol
RFC 4254 The Secure Shell (SSH)
Connection Protocol
RFC 4272 BGP Security Vulnerabilities
Analysis
RFC 4291 IP Version 6 Addressing
Architecture
RFC 4292 IP Forwarding Table MIB
RFC 4293 Management Information Base
for the Internet Protocol (IP)
RFC 4294 IPv6 Node Requirements
RFC 4305 Cryptographic Algorithm
Implementation Requirements for
Encapsulating Security Payload (ESP)
and Authentication Header (AH)
RFC 4306 Internet Key Exchange (IKEv2)
Protocol
RFC 4308 Cryptographic Suites for IPsec
RFC 4361 Node-specific Client Identifiers
for Dynamic Host Configuration Protocol
Version Four (DHCPv4)
RFC 4364 BGP/MPLS IP Virtual Private
Networks (VPNs)
RFC 4365 Applicability Statement for BGP/
MPLS IP Virtual Private Networks (VPNs)
RFC 4377 Operations and Management
(OAM) Requirements for Multi-Protocol
Label Switched (MPLS) Networks
RFC 4381 Analyses of the Security of
BGP/MPLS IP VPNs
RFC 4382 MPLS/BGP Layer 3 Virtual
Private Network (VPN) Management
Information Base
RFC 4384 BGP Communities for Data
Collection
RFC 4385 Pseudowire Emulation
Edge-to-Edge (PWE3) Control Word for
Use over an MPLS PSN
RFC 4419 Diffie-Hellman Group
Exchange for the Secure Shell (SSH)
Transport Layer Protocol
RFC 4443 Internet Control Message
Protocol (ICMPv6) for the Internet
Protocol Version 6 (IPv6) Specification
RFC 4444 Management Information Base
for Intermediate System to Intermediate
System (IS-IS)
RFC 4446 IANA Allocations for Pseudowire
Edge to Edge Emulation (PWE3)
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RFC 4447 Pseudowire Setup and
Maintenance Using the Label Distribution
Protocol (LDP)
RFC 4448 Encapsulation Methods
for Transport of Ethernet over MPLS
Networks
RFC 4451 BGP MULTI_EXIT_DISC (MED)
Considerations
RFC 4486 Subcodes for BGP Cease
Notification Message
RFC 4502 Remote Network Monitoring
Management Information Base Version 2
RFC 4541 Considerations for Internet
Group Management Protocol (IGMP)
and Multicast Listener Discovery (MLD)
Snooping Switches
RFC 4552 Authentication/Confidentiality
for OSPFv3
RFC 4553 Structure-Agnostic Time
Division Multiplexing (TDM) over Packet
(SAToP)
RFC 4561 Definition of a Record Route
Object (RRO) Node-Id sub-Objects
RFC 4562 MAC-Forced Forwarding: A
Method for Subscriber Separation on an
Ethernet Access Network
RFC 4568 Session Description Protocol
(SDP) Security Descriptions for Media
Streams
RFC 4576 Using a Link State
Advertisement (LSA) Options Bit to
Prevent Looping in BGP/MPLS IP Virtual
Private Networks (VPNs)
RFC 4577 OSPF as the Provider/
Customer Edge Protocol for BGP/MPLS IP
Virtual Private Networks (VPNs)
RFC 4594 Configuration Guidelines for
DiffServ Service Classes
RFC 4601 Protocol Independent
Multicast—Sparse Mode (PIM-SM):
Protocol Specification (Revised)
RFC 4604 Using Internet Group
Management Protocol Version 3 (IGMPv3)
and Multicast Listener Discovery Protocol
Version 2 (MLDv2) for Source-Specific
Multicast
RFC 4605 Internet Group Management
Protocol (IGMP)/Multicast Listener
Discovery (MLD)-Based Multicast
Forwarding (“IGMP/MLD Proxying”)
RFC 4607 Source-Specific Multicast for
IP RFC 4608 Source-Specific Protocol
Independent Multicast in 232/8
RFC 4610 Anycast-RP Using Protocol
Independent Multicast (PIM)
RFC 4618 Encapsulation Methods for
Transport of PPP/High-Level Data Link
Control (HDLC) over MPLS Networks
RFC 4619 Encapsulation Methods for
Transport of Frame Relay over Multiprotocol
Label Switching (MPLS) Networks
RFC 4632 Classless Inter-domain Routing
(CIDR): The Internet Address Assignment
and Aggregation Plan
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RFC 4649 Dynamic Host Configuration
Protocol for IPv6 (DHCPv6) Relay Agent
Remote-ID Option
RFC 4659 BGP-MPLS IP Virtual Private
Network (VPN) Extension for IPv6 VPN
RFC 4664 Framework for Layer 2 Virtual
Private Networks (L2VPNs)
RFC 4665 Service Requirements for
Layer 2 Provider-Provisioned Virtual
Private Networks
RFC 4717 Encapsulation Methods for
Transport of Asynchronous Transfer
Mode (ATM) over MPLS Networks
RFC 4741 NETCONF Configuration Protocol
RFC 4742 Using the NETCONF
Configuration Protocol over Secure SHell
(SSH)
RFC 4743 Using NETCONF over the
Simple Object Access Protocol (SOAP)
RFC 4750 OSPF Version 2 Management
Information Base
RFC 4761 Virtual Private LAN Service
(VPLS) Using BGP for Auto-Discovery
and Signaling
RFC 4765 Service Requirements for
Layer 2 Provider Provisioned Virtual
Private Networks
RFC 4781 Graceful Restart Mechanism
for BGP with MPLS
RFC 4787 Network Address Translation
(NAT) Behavioral Requirements for
Unicast UDP
RFC 4797 Use of Provider Edge to
Provider Edge (PE-PE) Generic Routing
Encapsulation (GRE) or IP in BGP/MPLS
IP Virtual Private Networks
RFC 4798 Connecting IPv6 Islands over
IPv4 MPLS Using IPv6 Provider Edge
Routers (6PE)
RFC 4811 OSPF Out-of-Band Link State
Database (LSDB) Resynchronization
RFC 4812 OSPF Restart Signaling
RFC 4813 OSPF Link-Local Signaling
RFC 4816 Pseudowire Emulation
Edge-to-Edge (PWE3) Asynchronous
Transfer Mode (ATM) Transparent Cell
Transport Service
RFC 4818 RADIUS Delegated-IPv6-Prefix
Attribute
RFC 4835 Cryptographic Algorithm
Implementation Requirements for
Encapsulating Security Payload (ESP) and
Authentication Header (AH)
RFC 4861 Neighbor Discovery for IP
version 6 (IPv6)
RFC 4862 IPv6 Stateless Address
Autoconfiguration
RFC 4878 Definitions and Managed
Objects for Operations, Administration,
and Maintenance (OAM) Functions on
RFC 4893 BGP Support for Four-octet AS
Number Space
RFC 4940 IANA Considerations for OSPF

RFC 4941 Privacy Extensions for Stateless
Address Autoconfiguration in IPv6
RFC 5004 Avoid BGP Best Path
Transitions from One External to Another
RFC 5007 DHCPv6 Leasequery
RFC 5015 Bidirectional Protocol
Independent Multicast (BIDIR-PIM)
RFC 5036 LDP Specification
RFC 5060 Protocol Independent Multicast MIB
RFC 5065 Autonomous System
Confederations for BGP
RFC 5072 IP Version 6 over PPP
RFC 5082 The Generalized TTL Security
Mechanism (GTSM)
RFC 5085 Pseudowire Virtual Circuit
Connectivity Verification (VCCV): A
Control Channel for Pseudowires
RFC 5086 Structure-Aware Time Division
Multiplexed (TDM) Circuit Emulation
Service over Packet Switched Network
(CESoPSN)
RFC 5095 Deprecation of Type 0 Routing
Headers in IPv6
RFC 5120 M-ISIS: Multi Topology (MT)
Routing in Intermediate System to
Intermediate Systems (IS-ISs)
RFC 5130 A Policy Control Mechanism in
IS-IS Using Administrative Tags
RFC 5132 IP Multicast MIB
RFC 5187 OSPFv3 Graceful Restart
RFC 5214 Intra-Site Automatic Tunnel
Addressing Protocol (ISATAP)
RFC 5240 Protocol Independent
Multicast (PIM) Bootstrap Router MIB
RFC 5254 Requirements for
Multi-Segment Pseudowire Emulation
Edge-to-Edge (PWE3)
RFC 5277 NETCONF Event Notifications
RFC 5280 Internet X.509 Public Key
Infrastructure Certificate and Certificate
Revocation List (CRL) Profile
RFC 5281 Extensible Authentication
Protocol Tunneled Transport Layer
Security Authenticated Protocol
Version 0 (EAP-TTLSv0)
RFC 5286 Basic Specification for IP Fast
Reroute: Loop-Free Alternates
RFC 5287 Control Protocol Extensions for
the Setup of Time-Division Multiplexing
(TDM) Pseudowires in MPLS Networks
RFC 5301 Dynamic Hostname Exchange
Mechanism for IS-IS
RFC 5302 Domain-Wide Prefix Distribution
with Two-Level IS-IS
RFC 5303 Three-Way Handshake for
IS-IS Point-to-Point Adjacencies
RFC 5304 Intermediate System to
Intermediate System (IS-IS) Cryptographic
Authentication
RFC 5305 IS-IS Extensions for Traffic
Engineering
RFC 5306 Restart Signaling for IS-IS
RFC 5308 Routing IPv6 with IS-IS

RFC 5309 Point-to-Point Operation over
LAN in Link State Routing Protocols
RFC 5310 IS-IS Generic Cryptographic
Authentication
RFC 5359 Session Initiation Protocol
Service Examples
RFC 5381 Experience of Implementing
NETCONF over SOAP
RFC 5382 The IP Network Address Translator
(NAT)
RFC 5398 Autonomous System (AS)
Number Reservation for Documentation Use
RFC 5415 Control And Provisioning
of Wireless Access Points (CAPWAP)
Protocol Specification
RFC 5416 Control and Provisioning
of Wireless Access Points (CAPWAP)
Protocol Binding for IEEE 802.11
RFC 5443 LDP IGP Synchronization
RFC 5492 Capabilities Advertisement with
BGP-4
RFC 5496 The Reverse Path Forwarding
(RPF) Vector TLV
RFC 5508 NAT Behavioral Requirements
for ICMP
RFC 5539 NETCONF over Transport
Layer Security (TLS)
RFC 5601 Pseudowire (PW)
Management Information Base (MIB)
RFC 5602 Pseudowire (PW) over MPLS
PSN Management Information Base (MIB)
RFC 5613 OSPF Link-Local Signaling
RFC 5659 An Architecture for
Multi-Segment Pseudowire Emulation
Edge-to-Edge
RFC 5681 TCP Congestion Control
RFC 5798 Virtual Router Redundancy
Protocol (VRRP) Version 3 for IPv4 and IPv6
RFC 5833 Control and Provisioning
of Wireless Access Points (CAPWAP)
Protocol Base MIB
RFC 5834 Control and Provisioning
of Wireless Access Points (CAPWAP)
Protocol Binding MIB for IEEE 802.11
RFC 5880 Bidirectional Forwarding
Detection
RFC 5881 BFD for IPv4 and IPv6
(Single Hop)
RFC 5881 Bidirectional Forwarding
Detection (BFD) for IPv4 and IPv6
(Single Hop)
RFC 5882 Generic Application of BFD
RFC 5883 BFD for Multihop Paths
RFC 5905 Network Time Protocol
Version 4: Protocol and Algorithms
Specification
RFC 5969 IPv6 Rapid Deployment on
IPv4 Infrastructures (6RD)—Protocol
Specification
RFC 6037 Cisco Systems’ Solution for
Multicast in MPLS/BGP IP VPNs
RFC 6085 Address Mapping of
IPv6 Multicast Packets on Ethernet

IP multicast

RFC 1112 IGMP
RFC 2362 PIM Sparse Mode
RFC 2710 Multicast Listener Discovery
(MLD) for IPv6

RFC 2934 Protocol Independent Multicast
MIB for IPv4
RFC 3376 IGMPv3
RFC 3376 IGMPv3 (host joins only)

RFC 5059 Bootstrap Router (BSR)
Mechanism for Protocol Independent
Multicast (PIM)
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Standards and Protocols
(applies to JG875A and JH060A models)
IPv6

RFC 2080 RIPng for IPv6
RFC 2460 IPv6 Specification
RFC 2473 Generic Packet Tunneling in IPv6
RFC 2475 IPv6 DiffServ Architecture
RFC 2529 Transmission of IPv6 Packets over
IPv4

RFC 2545 Use of MP-BGP-4 for IPv6
RFC 2553 Basic Socket Interface Extensions
for IPv6
RFC 2740 OSPFv3 for IPv6
RFC 2893 Transition Mechanisms for
IPv6 Hosts and Routers

RFC 3056 Connection of IPv6 Domains
via IPv4 Clouds
RFC 3162 RADIUS and IPv6
RFC 3315 DHCPv6 (client and relay)
RFC 5340 OSPF for IPv6

MIBs

RFC 1213 MIB II
RFC 1493 Bridge MIB
RFC 1724 RIPv2 MIB
RFC 1850 OSPFv2 MIB
RFC 1907 SNMPv2 MIB
RFC 2011 SNMPv2 MIB for IP
RFC 2012 SNMPv2 MIB for TCP

RFC 2013 SNMPv2 MIB for UDP
RFC 2096 IP Forwarding Table MIB
RFC 2233 Interfaces MIB
RFC 2273 SNMP-NOTIFICATION-MIB
RFC 2571 SNMP Framework MIB
RFC 2572 SNMP-MPD MIB

RFC 2573 SNMP-Notification MIB
RFC 2574 SNMP USM MIB
RFC 2674 802.1p and IEEE 802.1Q Bridge
MIB
RFC 2737 Entity MIB (Version 2)
RFC 2863 The Interfaces Group MIB
RFC 3813 MPLS LSR MIB

Network management

IEEE 802.1D (STP)
RFC 1098 Simple Network Management
Protocol (SNMP)
RFC 1158 Management Information Base
for network management of TCP/IP-based
internets: MIB-II
RFC 1212 Concise MIB definitions
RFC 1215 Convention for defining traps
for use with the SNMP
RFC 1389 RIPv2 MIB Extension
RFC 1448 Protocol Operations for
version 2 of the Simple Network
Management Protocol (SNMPv2)
RFC 1450 Management Information Base
(MIB) for version 2 of the Simple Network
Management Protocol (SNMPv2)
RFC 1902 Structure of Management
Information for Version 2 of the Simple
Network Management Protocol (SNMPv2)
RFC 1903 SNMPv2 Textual Conventions
RFC 1904 SNMPv2 Conformance

RFC 1905 SNMPv2 Protocol Operations
RFC 1906 SNMPv2 Transport Mappings
RFC 1908 Coexistence between
Version 1 and Version 2 of the
Internet-standard Network Management
Framework
RFC 1918 Private Internet Address
Allocation
RFC 2037 Entity MIB using SMIv2
RFC 2261 An Architecture for Describing
SNMP Management Frameworks
RFC 2262 Message Processing and
Dispatching for the Simple Network
Management Protocol (SNMP)
RFC 2263 SNMPv3 Applications
RFC 2264 User-based Security Model
(USM) for version 3 of the Simple
Network Management Protocol (SNMPv3)
RFC 2265 View-based Access Control
Model (VACM) for the Simple Network
Management Protocol (SNMP)
RFC 2272 SNMPv3 Management Protocol
RFC 2273 SNMPv3 Applications

RFC 2274 USM for SNMPv3
RFC 2275 VACM for SNMPv3
RFC 2575 SNMPv3 View-based Access
Control Model (VACM)
RFC 3164 BSD syslog Protocol
RFC 3411 An Architecture for Describing
Simple Network Management Protocol
(SNMP) Management Frameworks
RFC 3412 Message Processing and
Dispatching for the Simple Network
Management Protocol (SNMP)
RFC 3413 Simple Network Management
Protocol (SNMP) Applications
RFC 3414 SNMPv3 User-based Security
Model (USM)
RFC 3415 View-based Access Control
Model (VACM) for the Simple Network
Management Protocol (SNMP)
RFC 3418 Management Information Base
(MIB) for the Simple Network Management
Protocol (SNMP)

OSPF

RFC 1245 OSPF protocol analysis
RFC 1246 Experience with OSPF
RFC 1583 OSPFv2
RFC 1587 OSPF NSSA

RFC 1765 OSPF Database Overflow
RFC 1850 OSPFv2 Management
Information Base (MIB), traps

RFC 2328 OSPFv2
RFC 2370 OSPF Opaque LSA Option
RFC 3101 OSPF NSSA

QoS/CoS

IEEE 802.1P (CoS)
RFC 2474 DS Field in the IPv4 and
IPv6 Headers
RFC 2475 DiffServ Architecture
RFC 2597 DiffServ Assured Forwarding (AF)

RFC 2598 DiffServ Expedited Forwarding
(EF)
RFC 2697 A Single Rate Three Color Marker
RFC 3168 The Addition of Explicit
Congestion Notification (ECN) to IP

RFC 3247 Supplemental Information for the
New Definition of the EF PHB (Expedited
Forwarding Per-Hop Behavior)
RFC 3260 New Terminology and
Clarifications for DiffServ

Security

IEEE 802.1X Port Based Network Access
Control
RFC 2082 RIP-2 MD5 Authentication
RFC 2104 Keyed-Hashing for Message
Authentication
RFC 2138 RADIUS Authentication
RFC 2139 RADIUS Accounting

RFC 2408 Internet Security Association
and Key Management Protocol (ISAKMP)
RFC 2409 The Internet Key Exchange (IKE)
RFC 2412 The OAKLEY Key Determination
Protocol
RFC 2459 Internet X.509 Public Key
Infrastructure Certificate and CRL Profile

RFC 2818 HTTP Over TLS
RFC 2865 RADIUS Authentication
RFC 2866 RADIUS Accounting
RFC 3579 RADIUS Support For
Extensible Authentication Protocol (EAP)
RFC 3580 IEEE 802.1X Remote
Authentication Dial In User Service
(RADIUS) Usage Guidelines

VPN

RFC 1828 IP Authentication using Keyed
MD5
RFC 1853 IP in IP Tunneling
RFC 2401 Security Architecture for the
Internet Protocol
RFC 2402 IP Authentication Header
RFC 2403 The Use of
HMAC-MD5-96 within ESP and AH
RFC 2404 The Use of
HMAC-SHA-1-96 within ESP and AH

RFC 2405 The ESP DES-CBC Cipher
Algorithm With Explicit IV
RFC 2406 IP Encapsulating Security
Payload (ESP)
RFC 2407 The Internet IP Security Domain
of Interpretation for ISAKMP
RFC 2410 The NULL Encryption Algorithm
and Its Use With IPSec
RFC 2411 IP Security Document Roadmap

RFC 3948—UDP Encapsulation of IPSec
ESP Packets
RFC 4301—Security Architecture for the
Internet Protocol
RFC 4302—IP Authentication Header (AH)
RFC 4303—IP Encapsulating Security
Payload (ESP)
RFC 4305—Cryptographic Algorithm
Implementation Requirements for ESP and AH
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Standards and Protocols
(applies to JG732A model)
BGP

RFC 1163 Border Gateway Protocol (BGP)
RFC 1267 Border Gateway Protocol 3
(BGP-3)
RFC 1657 Definitions of Managed Objects
for BGPv4
RFC 1771 BGPv4

RFC 1772 Application of the BGP
RFC 1773 Experience with the BGP-4
Protocol
RFC 1774 BGP-4 Protocol Analysis
RFC 1997 BGP Communities Attribute

Denial of service protection

CPU DoS Protection

Rate Limiting by ACLs

Device management

RFC 1305 NTPv3

RFC 1945 Hypertext Transfer Protocol—
HTTP/1.0

RFC 2452 MIB for TCP6
RFC 2454 MIB for UDP6

General protocols

IEEE 802.1D MAC Bridges
IEEE 802.1p Priority
IEEE 802.1Q VLANs
IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees
IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of
Spanning Tree
RFC 768 UDP
RFC 783 TFTP Protocol (revision 2)
RFC 791 IP
RFC 792 ICMP
RFC 793 TCP
RFC 826 ARP
RFC 854 TELNET
RFC 855 Telnet Option Specification
RFC 856 TELNET
RFC 858 Telnet Suppress Go Ahead Option
RFC 894 IP over Ethernet
RFC 925 Multi-LAN Address Resolution
RFC 950 Internet Standard Subnetting
Procedure
RFC 959 File Transfer Protocol (FTP)
RFC 1006 ISO transport services on top
of the TCP: Version 3
RFC 1027 Proxy ARP
RFC 1034 Domain Concepts and Facilities
RFC 1035 Domain Implementation and
Specification
RFC 1042 IP Datagrams
RFC 1058 RIPv1
RFC 1071 Computing the Internet
Checksum
RFC 1091 Telnet Terminal-Type Option
RFC 1122 Host Requirements
RFC 1141 Incremental updating of the
Internet checksum
RFC 1142 OSI IS-IS Intra-domain Routing
Protocol
RFC 1144 Compressing TCP/IP headers
for low-speed serial links
RFC 1195 OSI ISIS for IP and Dual
Environments
RFC 1256 ICMP Router Discovery
Protocol (IRDP)
RFC 1293 Inverse Address Resolution
Protocol
RFC 1315 Management Information Base
for Frame Relay DTEs
RFC 1332 The PPP Internet Protocol
Control Protocol (IPCP)
RFC 1333 PPP Link Quality Monitoring
RFC 1334 PPP Authentication Protocols
(PAP)
RFC 1349 Type of Service
RFC 1350 TFTP Protocol (revision 2)
RFC 1377 The PPP OSI Network Layer
Control Protocol (OSINLCP)

RFC 1695 Definitions of Managed Objects
for ATM Management Version 8.0 using
SMIv2
RFC 1701 Generic Routing Encapsulation
RFC 1702 Generic Routing Encapsulation
over IPv4 networks
RFC 1721 RIP-2 Analysis
RFC 1722 RIP-2 Applicability
RFC 1723 RIP v2
RFC 1795 Data Link Switching:
Switch-to-Switch Protocol AIW DLSw
RIG: DLSw Closed Pages, DLSw Standard
Version 1
RFC 1812 IPv4 Routing
RFC 1829 The ESP DES-CBC Transform
RFC 1877 PPP Internet Protocol Control
Protocol Extensions for Name Server
Addresses
RFC 1944 Benchmarking Methodology for
Network Interconnect Devices
RFC 1973 PPP in Frame Relay
RFC 1974 PPP Stac LZS Compression
Protocol
RFC 1990 The PPP Multilink Protocol (MP)
RFC 1994 PPP Challenge Handshake
Authentication Protocol (CHAP)
RFC 2091 Trigger RIP
RFC 2131 DHCP
RFC 2132 DHCP Options and BOOTP
Vendor Extensions
RFC 2166 APPN Implementer’s
Workshop Closed Pages Document DLSw
v2.0 Enhancements
RFC 2205 Resource ReSerVation
Protocol (RSVP)—Version 1 Functional
Specification
RFC 2280 Routing Policy Specification
Language (RPSL)
RFC 2284 EAP over LAN
RFC 2338 VRRP
RFC 2364 PPP Over AAL5
RFC 2374 An Aggregatable Global
Unicast Address Format
RFC 2451 The ESP CBC-Mode Cipher
Algorithms
RFC 2453 RIPv2
RFC 2510 Internet X.509 Public Key
Infrastructure Certificate Management
Protocols
RFC 2511 Internet X.509 Certificate
Request Message Format
RFC 2516 A Method for Transmitting
PPP Over Ethernet (PPPoE)
RFC 2644 Directed Broadcast Control
RFC 2661 L2TP
RFC 2663 NAT Terminology and
Considerations

RFC 3022 Traditional IP Network Address
Translator (Traditional NAT)
RFC 3027 Protocol Complications with
the IP Network Address Translator
RFC 3031 Multiprotocol Label Switching
Architecture
RFC 3032 MPLS Label Stack Encoding
RFC 3036 LDP Specification
RFC 3046 DHCP Relay Agent Information
Option
RFC 3063 MPLS Loop Prevention
Mechanism
RFC 3065 Support AS confederation
RFC 3137 OSPF Stub Router
Advertisement
RFC 3209 RSVP-TE Extensions to RSVP
for LSP Tunnels
RFC 3210 Applicability Statement for
Extensions to RSVP for LSP-Tunnels
RFC 3212 Constraint-Based LSP setup
using LDP (CR-LDP)
RFC 3214 LSP Modification Using
CR-LDP
RFC 3215 LDP State Machine
RFC 3268 Advanced Encryption Standard
(AES) Ciphersuites for Transport Layer
Security (TLS)
RFC 3277 IS-IS Transient Blackhole
Avoidance
RFC 3279 Algorithms and Identifiers
for the Internet X.509 Public Key
Infrastructure Certificate and Certificate
Revocation List (CRL) Profile
RFC 3280 Internet X.509 Public Key
Infrastructure Certificate and Certificate
Revocation List (CRL) Profile
RFC 3392 Support BGP capabilities
advertisement
RFC 3479 Fault Tolerance for the Label
Distribution Protocol (LDP)
RFC 3564 Requirements for Support
of Differentiated Services-aware MPLS
Traffic Engineering
RFC 3602 The AES-CBC Cipher Algorithm
and Its Use with IPSec
RFC 3706 A Traffic-Based Method of Detecting
Dead Internet Key Exchange (IKE) Peers
RFC 3784 ISIS TE support
RFC 3786 Extending the Number of IS-IS
LSP Fragments Beyond the 256 Limit
RFC 3811 Definitions of Textual
Conventions (TCs) for Multiprotocol
Label Switching (MPLS) Management
RFC 3812 Multiprotocol Label Switching
(MPLS) Traffic Engineering (TE)
Management Information Base (MIB)
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RFC 1998 An Application of the BGP
Community Attribute in Multi-home Routing
RFC 2385 BGP Session Protection via
TCP MD5
RFC 2439 BGP Route Flap Damping
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Standards and Protocols
(applies to JG732A model)
General protocols

RFC 1381 SNMP MIB Extension for
X.25 LAPB
RFC 1471 The Definitions of Managed
Objects for the Link Control Protocol of
the Point-to-Point Protocol
RFC 1472 The Definitions of Managed
Objects for the Security Protocols of the
Point-to-Point Protocol
RFC 1490 Multiprotocol Interconnect
over Frame Relay
RFC 1519 CIDR
RFC 1534 DHCP/BOOTP Interoperation
RFC 1542 Clarifications and Extensions
for the Bootstrap Protocol
RFC 1552 The PPP Internetworking
Packet Exchange Control Protocol (IPXCP)
RFC 1577 Classical IP and ARP over ATM
RFC 1613 Cisco Systems X.25 over TCP
(XOT)
RFC 1624 Incremental Internet Checksum
RFC 1631 NAT
RFC 1638 PPP Bridging Control Protocol
(BCP)
RFC 1661 The Point-to-Point Protocol
(PPP)
RFC 1662 PPP in HDLC-like Framing

RFC 2684 Multiprotocol Encapsulation
over ATM Adaptation Layer 5
RFC 2694 DNS extensions to Network
Address Translators (DNS_ALG)
RFC 2702 Requirements for Traffic
Engineering Over MPLS
RFC 2747 RSVP Cryptographic
Authentication
RFC 2763 Dynamic Name-to-System ID
mapping support
RFC 2765 Stateless IP/ICMP Translation
Algorithm (SIIT)
RFC 2766 Network Address Translation—
Protocol Translation (NAT-PT)
RFC 2784 Generic Routing Encapsulation
(GRE)
RFC 2787 Definitions of Managed Objects
for VRRP
RFC 2961 RSVP Refresh Overhead
Reduction Extensions
RFC 2966 Domain-wide Prefix Distribution
with Two-Level IS-IS
RFC 2973 IS-IS Mesh Groups
RFC 2993 Architectural Implications of NAT

RFC 3847 Restart signaling for IS-IS
FRF.1.2 PVC User-to-Network Interface
(UNI) Implementation Agreement—
July 2000
FRF.11.1 Voice over Frame Relay
Implementation Agreement—May 1997—
Annex J added March 1999
FRF.12 Frame Relay Fragmentation
Implementation Agreement—December 1997
FRF.16.1 Multilink Frame Relay UNI/NNI
Implementation Agreement—May 2002
FRF.2.2 Frame Relay Network-to-Network
Interface (NNI) Implementation
Agreement—March 2002
FRF.20 Frame Relay IP Header
Compression Implementation
Agreement—June 2001
FRF.3.2 Frame Relay Multiprotocol
Encapsulation Implementation
Agreement—April 2000
FRF.7 Frame Relay PVC Multicast Service
and Protocol Description—October 1994
FRF.9 Data Compression Over Frame
Relay Implementation Agreement—
January 1996

IP multicast

RFC 1112 IGMP
RFC 2236 IGMPv2
RFC 2283 Multiprotocol Extensions for
BGP-4

RFC 2362 PIM Sparse Mode
RFC 2365 Administratively Scoped IP
Multicast
RFC 2710 Multicast Listener Discovery
(MLD) for IPv6

RFC 2934 Protocol Independent
Multicast MIB for IPv4
RFC 3376 IGMPv3

IPv6

RFC 1981 IPv6 Path MTU Discovery
RFC 2080 RIPng for IPv6
RFC 2292 Advanced Sockets API for IPv6
RFC 2373 IPv6 Addressing Architecture
RFC 2460 IPv6 Specification
RFC 2461 IPv6 Neighbor Discovery
RFC 2462 IPv6 Stateless Address
Auto-configuration

RFC 2463 ICMPv6
RFC 2464 Transmission of IPv6 over
Ethernet Networks
RFC 2472 IP Version 6 over PPP
RFC 2473 Generic Packet Tunneling in IPv6
RFC 2475 IPv6 DiffServ Architecture
RFC 2529 Transmission of IPv6 Packets
over IPv4
RFC 2545 Use of MP-BGP-4 for IPv6

RFC 2553 Basic Socket Interface
Extensions for IPv6
RFC 2740 OSPFv3 for IPv6
RFC 2893 Transition Mechanisms for
IPv6 Hosts and Routers
RFC 3056 Connection of IPv6 Domains
via IPv4 Clouds
RFC 3513 IPv6 Addressing Architecture
RFC 3596 DNS Extension for IPv6

MIBs

RFC 1213 MIB II
RFC 1229 Interface MIB Extensions
RFC 1286 Bridge MIB
RFC 1493 Bridge MIB
RFC 1573 SNMP MIB II
RFC 1724 RIPv2 MIB
RFC 1757 Remote Network Monitoring MIB

RFC 1850 OSPFv2 MIB
RFC 2011 SNMPv2 MIB for IP
RFC 2012 SNMPv2 MIB for TCP
RFC 2013 SNMPv2 MIB for UDP
RFC 2233 Interfaces MIB
RFC 2454 IPV6-UDP-MIB
RFC 2465 IPv6 MIB

RFC 2466 ICMPv6 MIB
RFC 2618 RADIUS Client MIB
RFC 2620 RADIUS Accounting MIB
RFC 2674 802.1p and IEEE 802.1Q Bridge
MIB
RFC 2737 Entity MIB (Version 2)
RFC 2863 The Interfaces Group MIB
RFC 2933 IGMP MIB
RFC 3813 MPLS LSR MIB

Network management

IEEE 802.1D (STP)
RFC 1155 Structure of Management
Information
RFC 1157 SNMPv1
RFC 1905 SNMPv2 Protocol Operations

RFC 2272 SNMPv3 Management Protocol
RFC 2273 SNMPv3 Applications
RFC 2274 USM for SNMPv3
RFC 2275 VACM for SNMPv3

RFC 2575 SNMPv3 View-based Access
Control Model (VACM)
RFC 3164 BSD syslog Protocol

OSPF

RFC 1245 OSPF protocol analysis
RFC 1246 Experience with OSPF
RFC 1587 OSPF NSSA

RFC 1765 OSPF Database Overflow
RFC 1850 OSPFv2 Management
Information Base (MIB), traps

RFC 2328 OSPFv2
RFC 2370 OSPF Opaque LSA Option
RFC 3101 OSPF NSSA

QoS/CoS

IEEE 802.1P (CoS)
RFC 2474 DS Field in the IPv4 and
IPv6 Headers

RFC 2475 DiffServ Architecture
RFC 2597 DiffServ Assured Forwarding
(AF)

RFC 2598 DiffServ Expedited Forwarding
(EF)
RFC 3168 The Addition of Explicit
Congestion Notification (ECN) to IP
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Standards and Protocols
(applies to JG732A model)
Security

IEEE 802.1X Port Based Network Access
Control
RFC 1321 The MD5 Message-Digest
Algorithm
RFC 2082 RIP-2 MD5 Authentication
RFC 2104 Keyed-Hashing for Message
Authentication

RFC 2138 RADIUS Authentication
RFC 2209 RSVP-Message Processing
RFC 2246 Transport Layer Security (TLS)
RFC 2716 PPP EAP TLS Authentication
Protocol

RFC 2865 RADIUS Authentication
RFC 2866 RADIUS Accounting
RFC 3567 Intermediate System (IS) to IS
Cryptographic Authentication

VPN

RFC 2403—HMAC-MD5-96
RFC 2404—HMAC-SHA1-96
RFC 2405—DES-CBC Cipher algorithm
RFC 2547 BGP/MPLS VPNs

RFC 2796 BGP Route Reflection—An
Alternative to Full Mesh IBGP
RFC 2842 Capabilities Advertisement
with BGP-4
RFC 2858 Multiprotocol Extensions for
BGP-4

RFC 2918 Route Refresh Capability for
BGP-4
RFC 3107 Carrying Label Information in
BGP-4

IPSec

RFC 1828 IP Authentication using Keyed
MD5
RFC 2401 IP Security Architecture
RFC 2402 IP Authentication Header
RFC 2406 IP Encapsulating Security
Payload

RFC 2407—Domain of interpretation
RFC 2410—The NULL Encryption
Algorithm and its use with IPSec
RFC 2411 IP Security Document
Roadmap

RFC 2412—OAKLEY
RFC 2865—Remote Authentication Dial
In User Service (RADIUS)

RFC 2865—Remote Authentication Dial
In User Service (RADIUS)

RFC 3748—Extensible Authentication
Protocol (EAP)

IKEv1

HPE MSR1000 Router Series accessories
Transceivers

HPE X110 100M SFP LC FX Transceiver (JD102B)
HPE X110 100M SFP LC LX Transceiver (JD120B)
HPE X110 100M SFP LC LH40 Transceiver (JD090A)
HPE X110 100M SFP LC LH80 Transceiver (JD091A)
HPE X120 1G SFP LC SX Transceiver (JD118B)
HPE X120 1G SFP LC LX Transceiver (JD119B)
HPE X125 1G SFP LC LH40 1310nm Transceiver (JD061A)
HPE X120 1G SFP LC LH40 1550nm Transceiver (JD062A)
HPE X125 1G SFP LC LH70 Transceiver (JD063B)
HPE X120 1G SFP LC LH100 Transceiver (JD103A)
HPE X120 1G SFP LC BX 10-U Transceiver (JD098B)
HPE X120 1G SFP LC BX 10-D Transceiver (JD099B)

Cables

HPE X200 V.24 DTE 3m Serial Port Cable (JD519A)
HPE X200 V.24 DCE 3m Serial Port Cable (JD521A)
HPE X200 V.35 DTE 3m Serial Port Cable (JD523A)
HPE X200 V.35 DCE 3m Serial Port Cable (JD525A)
HPE X260 RS449 3m DTE Serial Port Cable (JF825A)
HPE X260 RS449 3m DCE Serial Port Cable (JF826A)
HPE X260 RS530 3m DTE Serial Port Cable (JF827A)
HPE X260 RS530 3m DCE Serial Port Cable (JF828A)
HPE X260 Auxiliary Router Cable (JD508A)
HPE X260 E1 RJ45 3m Router Cable (JD509A)
HPE X260 E1 (2) BNC 75 ohm 3m Router Cable (JD175A)
HPE X260 E1 BNC 20m Router Cable (JD514A)
HPE X260 E1 RJ45 BNC 75-120 ohm Conversion Router Cable (JD511A)
HPE X260 2E1 BNC 3m Router Cable (JD643A)
HPE X260 T1 Router Cable (JD518A)
HPE X260 SIC-8AS RJ45 0.28m Router Cable (JD642A)
HPE X260 E1 RJ45 20m Router Cable (JD517A)
HPE X260 mini D-28 to 4-RJ45 0.3m Router Cable (JG263A)

Mounting Kit

HPE 3100/4210-16/-8 PoE Rack Mount Kit (JD323A)
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HPE MSR1000 Router Series accessories (continued)
Router Modules

HPE MSR 9-port 10/100Base-T Switch DSIC Module (JD574B)
HPE MSR 4-port 10/100Base-T Switch SIC Module (JD573B)
HPE MSR 4-port Gig-T Switch SIC Module (JG739A)
HPE MSR 1-port GbE Combo SIC Module (JG738A)
HPE MSR 1-port 10/100Base-T SIC Module (JD545B)
HPE MSR 1-port 100Base-X SIC Module (JF280A)
HPE MSR 2-port FXO SIC Module (JD558A)
HPE MSR 2-port FXS SIC Module (JD560A)
HPE MSR 2-port FXS/1-port FXO SIC Module (JD632A)
HPE MSR 1-port 8-wire G.SHDSL (RJ45) DSIC Module (JG191A)
HPE MSR 1-port E1/Fractional E1 (75ohm) SIC Module (JD634B)
HPE MSR 2-port E1/Fractional E1 (75ohm) SIC Module (JF842A)
HPE MSR 1-port T1/Fractional T1 SIC Module (JD538A)
HPE MSR 1-port Enhanced Serial SIC Module (JD557A)
HPE MSR 2-port Enhanced Sync/Async Serial SIC Module (JG736A)
HPE MSR 4-port Enhanced Sync/Async Serial SIC Module (JG737A)
HPE MSR 1-port ISDN-S/T SIC Module (JD571A)
HPE MSR 16-port Async Serial SIC Module (JG186A)
HPE MSR 8-port Async Serial SIC Module (JF281A)
HPE MSR 1-port E1/CE1/PRI SIC Module (JG604A)
HPE MSR 4-port FXS/1-port FXO DSIC Module (JG189A)
HPE Flex Network MSR 4G LTE SIC Module for LTE 700/1700/2100 MHz CDMA UMTS/HSPA+/HSPA/EDGE/GPRS/GSM (JG742B)
HPE MSR 4G LTE SIC Module for ATT/LTE 700/1700/2100 MHz and UMTS/HSPA+/HSPA/EDGE/GRPS/GSM (JG743A)
HPE MSR 4G LTE SIC Module for Global/LTE 800/900/1800/2100/2600MHz UMTS/HSPA+/HSPA/EDGE/GRPS/GSM (JG744B)
HPE MSR HSPA+/WCDMA SIC Module (JG929A)
HPE MSR 1-port E1/T1 Voice SIC Module (JH240A)

License

HPE IPS Activation for MSR1000 E-LTU (JH226AAE)
HPE DV Essential IPS Filter Service for MSR1000 1yr E-LTU (JH230AAE)

Learn more at

hpe.com/networking

Sign up for updates
© Copyright 2014–2016 Hewlett Packard Enterprise Development LP. The information contained herein is subject to change without
notice. The only warranties for Hewlett Packard Enterprise products and services are set forth in the express warranty statements
accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.
Hewlett Packard Enterprise shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.
Microsoft is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. sFlow is a registered trademark
of InMon Corp.
4AA5-0754ENW, September 2016, Rev. 5
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HPE MSR3000 Router Series

Key features
• Up to 5 Mpps forwarding performance; support for multiple concurrent services
• HPE Open Application Platform (OAP) for HPE AllianceOne applications
• Embedded security features with hardware-based encryption, stateful firewall, network address
translation (NAT), and virtual private networks (VPNs)
• No additional licensing complexity; no cost for advanced features
• Zero-touch solution, with single-pane-of-glass management

Product overview
The HPE MSR3000 Router Series, the next generation of router from Hewlett Packard Enterprise (HPE),
is a component of the HPE FlexBranch solution, which is a part of the comprehensive
HPE FlexNetwork architecture. These routers feature a modular design that delivers unmatched
application services for medium- to large-sized branch offices. This gives your IT personnel the
benefit of reduced complexity, and simplified configuration, deployment, and management.
The MSR3000 routers use the latest multicore CPUs, offer Gigabit switching, provide an enhanced
PCI bus, and ship with the latest version of HPE Comware software to help enable high performance
with concurrent services. The MSR3000 series provides a full-featured, resilient routing platform,
including IPv6 and Multi-Protocols Label Switching (MPLS), with up to 5 Mpps forwarding capacity
and 3.3 Gb/s of IPSec VPN encrypted throughput. These routers also support HPE Open Application
Platform (OAP) modules to deliver integrated industry-leading HPE AllianceOne partner applications
such as virtualization, unified communications and collaboration (UC&C), and application
optimization capabilities.
The MSR3000 series provides an agile, flexible network infrastructure that enables you to quickly
adapt to changing business requirements while delivering integrated concurrent services on a single,
easy-to-manage platform.
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Features and benefits
Performance
• Excellent forwarding performance
Provides forwarding performance up to 5 Mpps (3.3 Gb/s) ; meets the bandwidth-intensive
application demands of enterprise businesses
• Powerful security capacity
The MSR3000 series is available with standard or high encryption, an embedded hardware
encryption accelerator to improve encryption performance; IPSec encryption throughput can
be up to 3.3 Gb/s with a maximum of 4,000 IPSec VPN tunnels
Product architecture
• SDN/OpenFlow
OpenFlow is the communications interface defined between the control and forwarding layers
of a SDN (Software-Defined Networking ) architecture. OpenFlow separates the data forwarding
and routing decision functions. It keeps the flow-based forwarding function and employs
a separate controller to make routing decisions. OpenFlow matches packets against one or
more flow tables. MSR support OpenFlow 1.3.1
• Ideal multiservice platform
Provides WAN router, Ethernet switch, 3G/4G WAN, stateful firewall, VPN, and Session Initiation
Protocol (SIP) or voice gateway on MSRs
• Advanced hardware architecture
Provides multicore processors, Gigabit switching, and PCIe bus; external RPS or dual internal power
supplies, and internal and external CF cards are offered; new high-performance MIM modules
(HMIM) supported
• New operating system
Ships with new Comware v7 Operating System delivering the latest in virtualization and routing
• Open Application Platform architecture
Provides unmatched application and services flexibility, with the potential to deliver the
functionality of multiple devices, creating capital and operational expense savings and lasting
investment protection
• Field-programmable gate array (FPGA)
• Improves the bandwidth of I/O module slots from 100 Mb/s to 1000 Mb/s, and improves uplink
performance from 1 Gb/s to 10 Gb/s
• Multi Gigabit Fabric (MGF)
Eases utilization of the main processor by transmitting Layer 2 packets directly via the MGF
Connectivity
• Ethernet Virtual Interconnect (EVI)
EVI is a MAC-in-IP technology that provides Layer 2 connectivity between distant Layer 2 network
sites across an IP routed network. It is used for connecting geographically dispersed sites of
a virtualized large-scale data center that requires Layer 2 adjacency.
• VXLAN (Virtual eXtensible LAN)
VXLAN (Virtual eXtensible LAN, scalable virtual local area network) is an IP-based network,
using the “MAC in UDP” package of Layer VPN technology. VXLAN can be based on an existing
ISP or enterprise IP networks for decentralized physical site provides Layer 2 communication,
and can provide service isolation for different tenants.
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• Virtual Private LAN Service (VPLS)
Virtual Private LAN Service (VPLS) delivers a point-to-multipoint L2VPN service over an MPLS
or IP backbone. The backbone is transparent to the customer sites, which can communicate
with each other as if they were on the same LAN. The following protocols support on MSRs,
RFC 4447, RFC 4761, and RFC 4762, BFD detection in VPLS, Support hierarchical HOPE (H-VPLS),
MAC address recovery in H-VPLS to speed up convergence.
• Network Mobility (NEMO)
Network mobility (NEMO) enables a node to retain the same IP address and maintain application
connectivity when the node travels across networks. It allows location-independent routing of
IP datagrams on the Internet
• High-density port connectivity
Provides up to 10 interface module slots and up to three on-board Gigabit Ethernet ports,
8 or 24 ports GE supported on one HMIM module
• Multiple WAN interfaces
Provides traditional links with E1, T1, Serial, ADSL over POTs, ADSL over ISDN, G.SHDSL,
Asynchronous Transfer Mode (ATM), and ISDN links; high-density Ethernet access with WAN
Gigabit Ethernet and LAN 4- and 9-port Fast/Giga Ethernet, PoE/PoE+; mobility access with
3G (WCDMA or HSPA) /4G LTE SIC modules, and 3G/4G USB modems, and high-speed E3/T3
and 155 Mb/s OC3 access options
• Packet storm protection
Protects against broadcast, multicast, or unicast storms with user-defined thresholds
• Loopback
Supports internal loopback testing for maintenance purposes and an increase in availability;
loopback detection protects against incorrect cabling or network configurations and can be
enabled on a per-port or per-VLAN basis for added flexibility
• 3G/4G LTE access support
Provides 3G/4G LTE wireless access for primary or backup connectivity via a 3G/4G LTE SIC module
certified on various cellular networks; optional carrier 3G/4G LTE USB modems are available
• USB interface
Uses USB memory disk to download and upload configuration or OS image files; supports an
external USB 3G/4G modem for a 3G/4G WAN uplink
• Flexible port selection
Provides a combination of fiber and copper interface modules, 100/1000BASE-X support,
and 10/100/1000BASE-T auto-speed detection plus auto duplex and MDI/MDI-X
Layer 2 switching
• Spanning Tree Protocol (STP)
Supports standard IEEE 802.1D STP, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) for faster
convergence, and IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)
• Internet Group Management Protocol (IGMP) and Multicast Listener Discovery (MLD)
protocol snooping
Controls and manages the flooding of multicast packets in a Layer 2 network
• Port mirroring
Duplicates port traffic (ingress and egress) to a local or remote monitoring port
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• VLANs
Supports up to 4,094 VLANs or IEEE 802.1Q-based VLANs
• sFlow®
Allows traffic sampling
• Define port as switched or routed
Supports command switch to easily change switched ports to routed (maximum of four
Fast Ethernet ports)
Layer 3 routing
• Static IPv4 routing
Provides simple manually configured IPv4 routing
• Routing Information Protocol (RIP)
Uses a distance vector algorithm with User Datagram Protocol (UDP) packets for route
determination; supports RIPv1 and RIPv2 routing; includes loop protection
• Open shortest path first (OSPF)
Delivers faster convergence; uses this link-state routing Interior Gateway Protocol (IGP), which
supports ECMP, NSSA, and MD5 authentication for increased security and graceful restart for
faster failure recovery
• Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
Delivers an implementation of the Exterior Gateway Protocol (EGP) utilizing path vectors; uses
TCP for enhanced reliability for the route discovery process; reduces bandwidth consumption
by advertising only incremental updates; supports extensive policies for increased flexibility;
scales to very large networks
• Intermediate system to intermediate system (IS-IS)
Uses a path vector Interior Gateway Protocol (IGP), which is defined by the ISO organization for
IS-IS routing and extended by IETF RFC 1195 to operate in both TCP/IP and the OSI reference
model (Integrated IS-IS)
• Static IPv6 routing
Provides simple manually configured IPv6 routing
• Dual IP stack
Maintains separate stacks for IPv4 and IPv6 to ease the transition from an IPv4-only network
to an IPv6-only network design
• Routing Information Protocol next generation (RIPng)
Extends RIPv2 to support IPv6 addressing
• OSPFv3
Provides OSPF support for IPv6
• BGP+
Extends BGP-4 to support Multi-protocol BGP (MBGP), including support for IPv6 addressing
• IS-IS for IPv6
Extends IS-IS to support IPv6 addressing
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• IPv6 tunneling
Allows IPv6 packets to traverse IPv4-only networks by encapsulating the IPv6 packet into
a standard IPv4 packet; supports manually configured, 6 to 4, and Intra-Site Automatic Tunnel
Addressing Protocol (ISATAP) tunnels; is an important element for the transition from IPv4 to IPv6
• Multi-protocol Label Switching (MPLS)
Uses BGP to advertise routes across Label Switched Paths (LSPs), but uses simple labels to
forward packets from any Layer 2 or Layer 3 protocol, which reduces complexity and increases
performance; supports graceful restart for reduced failure impact; supports LSP tunneling and
multilevel stacks
• Multi-protocol Label Switching (MPLS) Layer 3 VPN
Allows Layer 3 VPNs across a provider network; uses Multi-protocol BGP (MBGP) to establish
private routes for increased security; supports RFC 2547bis multiple autonomous system VPNs
for added flexibility; supports IPv6 MPLS VPN
• Multi-protocol Label Switching (MPLS) Layer 2 VPN
Establishes simple Layer 2 Point-to-Point VPNs across a provider network using only MPLS
Label Distribution Protocol (LDP) ; requires no routing and therefore decreases complexity,
increases performance, and allows VPNs of non-routable protocols; uses no routing information
for increased security; supports Circuit Cross Connect (CCC), Static Virtual Circuits (SVCs),
Martini draft, and Kompella-draft technologies
• Routing policy
Allows custom filters for increased performance and security; supports access control lists (ACLs),
IP prefix, AS paths, community lists, and aggregate policies
Layer 3 services
• NAT-PT
Network Address Translation—Protocol Translation (NAT-PT) enables communication between
IPv4 and IPv6 nodes by translating between IPv4 and IPv6 packets. It performs IP address
translation, and according to different protocols, performs semantic translation for packets.
This technology is only suitable for communication between a pure IPv4 node and a pure IPv6 node.
• WAN Optimization
MSR performs optimization using TFO and a combination of DRE, Lempel-Ziv (LZ) compression
to provide the bandwidth optimization for file service and Web applications. The policy engine
module determines which traffic can be optimized and which optimization action should be
taken. A pair of WAN optimization equipment can discover each other automatically and
complete the negotiation to establish a TCP optimization session.
• Address Resolution Protocol (ARP)
Determines the MAC address of another IP host in the same subnet; supports static ARPs;
gratuitous ARP allows detection of duplicate IP addresses; proxy ARP allows normal ARP
operation between subnets or when subnets are separated by a Layer 2 network
• User Datagram Protocol (UDP) helper
Redirects UDP broadcasts to specific IP subnets to prevent server spoofing
• Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
Simplifies the management of large IP networks and supports client and server; DHCP Relay
enables DHCP operation across subnets

Anexo FSF TECNOLOGIA - HPE MSR3000 ROUTER SERIES (0600459)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1599

Data sheet

Page 6

Quality of Service (QoS)
• Traffic policing
Supports Committed Access Rate (CAR) and line rate
• Congestion management
Supports FIFO, PQ, CQ, WFQ, CBQ, and RTPQ
• Weighted random early detection (WRED) or random early detection (RED)
Delivers congestion avoidance capabilities through the use of queue management algorithms
• Hierarchical quality of service (HQoS) or Nested QoS
Manages traffic uniformly, and hierarchically schedules traffic by user, network service,
and application; provides more granular traffic control and quality assurance services than
traditional QoS
• Other QoS technologies
Support traffic shaping, MPLS QoS, MP QoS or LFI, and Control Plane Policing (CoPP)
Security
• IPS
Built-in Intrusion Prevention System (IPS) detects and protects the branch office from security
threats. Optional HPE integration filters for client-side, branch protection from exploits and
vulnerabilities
• Zone based firewall
Zone-Based Policy Firewall changes the firewall configuration from the older interface-based
model to a more flexible, more easily understood zone-based model. Interfaces are assigned
to zones, and inspection policy is applied to traffic moving between the zones. Inter-zone
policies offer considerable flexibility and granularity, so different inspection policies can be
applied to multiple host groups connected to the same router interface.
• Enhanced stateful firewall
Application layer protocol inspection, Transport layer protocol inspection, ICMP error message
check, and TCP SYN check. Support more L4 and L7 protocols like TCP, UDP, UDP-Lite,
ICMPv4/ICMPv6, SCTP, DCCP, RAWIP, HTTP, FTP, SMTP, DNS, SIP, H.323, SCCP.
• Auto Discover VPN (ADVPN)
Collects, maintains, and distributes dynamic public addresses through the VPN Address
Management (VAM) protocol, making VPN establishment available between enterprise branches
that use dynamic addresses to access the public network; compared to traditional VPN technologies,
ADVPN technology is more flexible and has richer features, such as NAT traversal of ADVPN
packets, AAA identity authentication, IPSec protection of data packets, and multiple VPN domains
• IPSec VPN
Supports DES, Triple DES (3DES), and Advanced Encryption Standard (AES) 128/192/256
encryption, and MD5 and SHA-1 authentication
• Access control list (ACL)
Supports powerful ACLs for both IPv4 and IPv6; ACLs are used for filtering traffic to prevent
unauthorized users from accessing the network, or for controlling network traffic to save
resources; rules can either deny or permit traffic to be forwarded; rules can be based on a Layer 2
header or a Layer 3 protocol header; rules can be set to operate on specific dates or times
• Terminal Access Controller Access-Control System (TACACS+)
Delivers an authentication tool using TCP with encryption of the full authentication request,
providing additional security
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• Unicast Reverse Path Forwarding (URPF)
Allows normal packets to be forwarded correctly, but discards the attaching packet due to lack
of reverse path route or incorrect inbound interface; prevents source spoofing and
distributed attacks
• Network login
Allows authentication of multiple users per port
• RADIUS
Eases security access administration by using a user or password authentication server
• Network address translation (NAT)
Supports one-to-one NAT, many-to-many NAT, and NAT control, enabling NAPT to support
multiple connections; supports blacklist in NAT, a limit on the number of connections, session
logs, and multi-instances
• Secure Shell (SSHv2)
Uses external servers to securely login to a remote device; with authentication and encryption,
it protects against IP spoofing and plain text password interception; increases the security of
Secure File Transfer Protocol (SFTP) transfers
Convergence
• Internet Group Management Protocol (IGMP)
Utilizes Any-Source Multicast (ASM) or Source-Specific Multicast (SSM) to manage IPv4 multicast
networks; supports IGMPv1, v2, and v3
• Protocol Independent Multicast (PIM)
Defines modes of Internet IPv4 and IPv6 multicasting to allow one-to-many and many-to-many
transmission of information; supports PIM Dense Mode (DM), Sparse Mode (SM),
and Source-Specific Mode (SSM)
• Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)
Allows multiple PIM-SM domains to interoperate; is used for inter-domain multicast applications
• Multicast Border Gateway Protocol (MBGP)
Allows multicast traffic to be forwarded across BGP networks and kept separate from unicast traffic
Integration
• Embedded NetStream
Improves traffic distribution using powerful scheduling algorithms, including Layer 4 to 7 services;
monitors the health status of servers and firewalls
• Embedded VPN and stateful firewall
Provides enhanced stateful packet inspection and filtering; delivers advanced VPN services with
Triple DES (3DES) and Advanced Encryption Standard (AES) encryption at high performance
and low latency, URL filtering, and application prioritization and enhancement
• SIP trunking
Delivers multiple concurrent calls on one link; the carrier authenticates only the link, rather than
carrying each SIP call on the link
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Resiliency and high availability
• Intelligent Resilient Framework (IRF)
Intelligent Resilient Framework (IRF), allows the customer build an IRF stack, namely a logical
device, by interconnecting multiple devices through stack ports. The customer can manage
all the devices in the IRF stack by managing the logical device, which is cost-effective like a
box-type device, and scalable and highly reliable like a chassis-type distributed device.
• Backup center
Acts as a part of the management and backup function to provide backup for device interfaces;
delivers reliability by switching traffic over to a backup interface when the primary one fails
• Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
Allows groups of two routers to dynamically back each other up to create highly available routed
environments; supports VRRP load balancing
• Embedded Automation Architecture (EAA)
Monitors the internal event and status of system hardware and software, identifying potential
problems as early as possible; collects field information and attempts to automatically repair the
issues; based on the user configuration, onsite information will be sent to technical support
• Bidirectional Forwarding Detection (BFD)
Detects quickly the failures of the bidirectional forwarding paths between two devices for
upper-layer protocols such as routing protocols and MPLS
Management
• HPE Intelligent Management Center (IMC)
Integrates fault management, element configuration, and network monitoring from a central
vantage point; built-in support for third-party devices enables network administrators to
centrally manage all network elements with a variety of automated tasks, including discovery,
categorization, baseline configurations, and software images; the software also provides
configuration comparison tools, version tracking, change alerts, and more
• Industry-standard CLI with a hierarchical structure
Reduces training time and expenses, and increases productivity in multivendor installations
• Management security
Restricts access to critical configuration commands; offers multiple privilege levels with password
protection; ACLs provide Telnet and Simple Network Management Protocol (SNMP) access;
local and remote syslog capabilities allow logging of all access
• SNMPv1, v2, and v3
Provide complete support of SNMP; provide full support of industry-standard Management
Information Base (MIB) plus private extensions; SNMPv3 supports increased security using encryption
• Remote monitoring (RMON)
Uses standard SNMP to monitor essential network functions; supports events, alarm, history,
and statistics group plus a private alarm extension group
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• FTP, TFTP, and SFTP support
Offers different mechanisms for configuration updates; FTP allows bidirectional transfers over
a TCP/IP network; trivial FTP (TFTP) is a simpler method using User Datagram Protocol (UDP) ;
Secure File Transfer Protocol (SFTP) runs over an SSH tunnel to provide additional security
• Debug and sampler utility
Supports ping and traceroute for both IPv4 and IPv6
• Network Time Protocol (NTP)
Synchronizes timekeeping among distributed time servers and clients; keeps timekeeping
consistent among all clock-dependent devices within the network so that the devices can
provide diverse applications based on the consistent time
• Information center
Provides a central repository for system and network information; aggregates all logs, traps,
and debugging information generated by the system and maintains them in order of severity;
outputs the network information to multiple channels based on user-defined rules
• Management interface control
Provides management access through modem port and terminal interface; provides access
through terminal interface, Telnet, or SSH
• Network Quality Analyzer (NQA)
Analyzes network performance and service quality by sending test packets, and provides
network performance and service quality parameters such as jitter, TCP, or FTP connection
delays; allows network manager to determine overall network performance and diagnose and
locate network congestion points or failures
• Role-based security
Delivers role-based access control (RBAC) ; supports 16 user levels (0~15)
• Standards-based authentication support for LDAP
Integrates seamlessly into existing authentication services
Investment protection
• Re-use of existing SIC and MIM modules
Supports existing SIC and MIM modules, transceivers, and cables for investment protection
Ease of deployment
• Zero-touch deployment
Supports both USB disk auto deployment and 3G SMS auto deployment
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Additional information
• OPEX savings
Simplifies and streamlines deployment, management, and training through the use of a common
operating system, thereby cutting costs as well as reducing the risk of human errors associated
with having to manage multiple operating systems across different platforms and network layers
• Faster time to market
Allows new and custom features to be brought rapidly to market through engineering efficiencies,
delivering better initial and ongoing stability
• Green initiative support
Provides support for RoHS and WEEE regulations
Warranty and support
• 1-year warranty
See hpe.com/networking/warrantysummary for warranty and support information
included with your product purchase.
• Software releases
To find software for your product, refer to hpe.com/networking/support; for details on the
software releases available with your product purchase, refer to hpe.com/networking/
warrantysummary
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HPE MSR3000 Router Series

SPECIFICATIONS

HPE MSR3012 AC Router (JG409B)

HPE MSR3012 DC Router (JG410A)

HPE MSR3024 AC Router (JG406A)

I/O ports and slots

1 HMIM slot
2 SIC slots
3 RJ-45 1000BASE-T ports (IEEE 802.3ab
Type 1000BASE-T)
1 SFP fixed Gigabit Ethernet SFP port

1 HMIM slot
2 SIC slots
3 RJ-45 1000BASE-T ports (IEEE 802.3ab
Type 1000BASE-T)
1 SFP fixed Gigabit Ethernet SFP port

2 HMIM slots
4 SIC slots, or 2 DSIC slots,
or a combination
3 RJ-45 1000BASE-T ports (IEEE 802.3ab
Type 1000BASE-T)
1 SFP fixed Gigabit Ethernet SFP port

Additional ports and slots

1 VPM slot

1 VPM slot

1 VPM slot

17.32 (w) x 18.9 (d) x 1.74 (h) in.
(44 x 48 x 4.42 cm) (1U height)
15.76 lb (7.15 kg)

17.32 (w) x 18.9 (d) x 1.74 (h) in. (44 x 48 x
4.42 cm) (1U height)
14.68 lb (6.66 kg)

17.32 (w) x 18.9 (d) x 1.74 (h) in.
(44 x 48 x 4.42 cm) (1U height)
17.42 lb (7.9 kg)

Memory and processor

RISC, 4 cores @ 1 GHz, 256 MB flash
capacity, 2 GB DDR3 SDRAM

RISC, 4 cores @ 1 GHz, 256 MB flash
capacity, 1 GB DDR3 SDRAM

RISC, 4 cores @ 1 GHz, 256 MB flash
capacity, 2 GB DDR3 SDRAM

Mounting and enclosure

Desktop or can be mounted in an EIA
standard 19-inch telco rack when used with
the rack-mount kit in the package

Desktop or can be mounted in an EIA
standard 19-inch telco rack when used with
the rack-mount kit in the package

Desktop or can be mounted in an EIA
standard 19-inch telco rack when used
with the rack-mount kit in the package

Up to 2.6 Mpps (64-byte packets)
200000 entries (IPv4), 200000 entries
(IPv6)
200000 entries (IPv4), 200000 entries
(IPv6)

Up to 2.6 Mpps (64-byte packets)
200000 entries (IPv4), 200000 entries
(IPv6)
200000 entries (IPv4), 200000 entries
(IPv6)

Up to 2.6 Mpps (64-byte packets)
500000 entries (IPv4), 500000 entries
(IPv6)
500000 entries (IPv4), 500000 entries
(IPv6)

32°F to 113°F (0°C to 45°C)
5% to 90%, noncondensing
-40°F to 158°F (-40°C to 70°C)
5% to 90%, noncondensing
Up to 16,404 ft (5 km)

32°F to 113°F (0°C to 45°C)
5% to 90%, noncondensing
-40°F to 158°F (-40°C to 70°C)
5% to 90%, noncondensing
Up to 16,404 ft (5 km)

32°F to 113°F (0°C to 45°C)
5% to 90%, noncondensing
-40°F to 158°F (-40°C to 70°C)
5% to 90%, noncondensing
Up to 16,404 ft (5 km)

Physical characteristics
Dimensions
Weight

Performance
Throughput
Routing table size
Forwarding table size

Environment
Operating temperature
Operating relative humidity
Nonoperating/Storage temperature
Nonoperating/Storage relative humidity
Altitude
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HPE MSR3012 AC Router (JG409B)

HPE MSR3012 DC Router (JG410A)

HPE MSR3024 AC Router (JG406A)

50/60 Hz
127 BTU/hr (133.98 kJ/hr)
100–240 VAC

127 BTU/hr (133.98 kJ/hr)

50/60 Hz
168 BTU/hr (177.24 kJ/hr)
100–240 VAC

100 W

-36 to -75 VDC
100 W

125 W

Notes
Maximum power rating and maximum heat
dissipation are the worst-case theoretical
maximum numbers provided for planning
the infrastructure with fully loaded PoE
(if equipped), 100% traffic, all ports
plugged in, and all modules populated.

Maximum power rating and maximum heat
dissipation are the worst-case theoretical
maximum numbers provided for planning
the infrastructure with fully loaded PoE
(if equipped), 100% traffic, all ports
plugged in, and all modules populated.

Maximum power rating and maximum heat
dissipation are the worst-case theoretical
maximum numbers provided for planning
the infrastructure with fully loaded PoE
(if equipped), 100% traffic, all ports
plugged in, and all modules populated.

52.56

52.56

49.61

Safety

UL 60950-1; EN 60825-1 Safety of Laser
Products-Part 1; EN 60825-2 Safety of Laser
Products-Part 2; IEC 60950-1; EN 60950-1;
CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1; FDA 21 CFR
Subchapter J; AS/NZS 60950-1; GB 4943.1

UL 60950-1; EN 60825-1 Safety of Laser
Products-Part 1; EN 60825-2 Safety of Laser
Products-Part 2; IEC 60950-1; EN 60950-1;
CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1; FDA 21 CFR
Subchapter J; AS/NZS 60950-1; GB 4943.1

UL 60950-1; EN 60825-1 Safety of Laser
Products-Part 1; EN 60825-2 Safety of Laser
Products-Part 2; IEC 60950-1; EN 60950-1;
CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1; FDA 21 CFR
Subchapter J; AS/NZS 60950-1; GB 4943.1

Emissions

EN 61000-4-11:2004; ANSI C63.4-2009;
AS/NZS CISPR 22:2009;
CISPR 22 Ed2.0 2008-09; EN 55022:2010;
EN 61000-3-3:2008; GB 9254-2008;
IEC 61000-3-2 Ed3.0 (2009-02); IEC
61000-3-3 Ed2.0 (2008-06);
VCCI V-4/2012.04; CISPR 24 Ed2.0 2010-08;
EN 55024:2010;
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009;
EN 61000-4-2:2009; EN 61000-4-29:2000;
EN 61000-4-3:2006; EN 61000-4-4:2012;
EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:2009;
EN 61000-4-8:2010; ETSI EN 300 386 V1.6.1
(2012-09); FCC 47 CFR Part 15 (latest
current version); ICES-003 Issue 5;
IEC 61000-4-11 Ed2.0 (2004-03);
IEC 61000-4-2 Ed2.0 (2008-12);
IEC 61000-4-29 Ed1.0 (2000-08);
IEC 61000-4-3 Ed3.2 (2010-04);
IEC 61000-4-4 Ed3.0 (2012-04);
IEC 61000-4-5 Ed2.0 (2005-11);
IEC 61000-4-6 Ed3.0 (2008-10);
IEC 61000-4-8 Ed2.0 (2009-09);
VCCI V-3/2013.04

EN 61000-4-11:2004; ANSI C63.4-2009;
AS/NZS CISPR 22:2009;
CISPR 22 Ed2.0 2008-09; EN 55022:2010;
EN 61000-3-3:2008; GB 9254-2008;
IEC 61000-3-2 Ed3.0 (2009-02); IEC
61000-3-3 Ed2.0 (2008-06);
VCCI V-4/2012.04; CISPR 24 Ed2.0 2010-08;
EN 55024:2010;
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009;
EN 61000-4-2:2009; EN 61000-4-29:2000;
EN 61000-4-3:2006; EN 61000-4-4:2012;
EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:2009;
EN 61000-4-8:2010; ETSI EN 300 386 V1.6.1
(2012-09); FCC 47 CFR Part 15 (latest
current version); ICES-003 Issue 5;
IEC 61000-4-11 Ed2.0 (2004-03);
IEC 61000-4-2 Ed2.0 (2008-12);
IEC 61000-4-29 Ed1.0 (2000-08);
IEC 61000-4-3 Ed3.2 (2010-04);
IEC 61000-4-4 Ed3.0 (2012-04);
IEC 61000-4-5 Ed2.0 (2005-11);
IEC 61000-4-6 Ed3.0 (2008-10); IEC
61000-4-8 Ed2.0 (2009-09);
VCCI V-3/2013.04

EN 61000-4-11:2004; ANSI C63.4-2009;
AS/NZS CISPR 22:2009;
CISPR 22 Ed2.0 2008-09; EN 55022:2010;
EN 61000-3-3:2008; GB 9254-2008;
IEC 61000-3-2 Ed3.0 (2009-02); IEC
61000-3-3 Ed2.0 (2008-06);
VCCI V-4/2012.04; CISPR 24 Ed2.0 2010-08;
EN 55024:2010;
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009;
EN 61000-4-2:2009; EN 61000-4-29:2000;
EN 61000-4-3:2006; EN 61000-4-4:2012;
EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:2009;
EN 61000-4-8:2010; ETSI EN 300 386 V1.6.1
(2012-09); FCC 47 CFR Part 15 (latest
current version); ICES-003 Issue 5;
IEC 61000-4-11 Ed2.0 (2004-03);
IEC 61000-4-2 Ed2.0 (2008-12);
IEC 61000-4-29 Ed1.0 (2000-08);
IEC 61000-4-3 Ed3.2 (2010-04);
IEC 61000-4-4 Ed3.0 (2012-04);
IEC 61000-4-5 Ed2.0 (2005-11);
IEC 61000-4-6 Ed3.0 (2008-10);
IEC 61000-4-8 Ed2.0 (2009-09);
VCCI V-3/2013.04

Telecom

FCC part 68; CS-03

FCC part 68; CS-03

FCC part 68; CS-03

Reliability
MTBF (years)
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SPECIFICATIONS

HPE MSR3012 AC Router (JG409B)

HPE MSR3012 DC Router (JG410A)

HPE MSR3024 AC Router (JG406A)

Management

IMC—Intelligent Management Center;
command-line interface; limited
command-line interface; configuration
menu; out-of-band management
(RJ-45 Ethernet) ; SNMP Manager; Telnet;
RMON1; FTP; in-line and out-of-band;
modem interface; out-of-band management
(serial RS-232C or Micro USB);
IEEE 802.3 Ethernet MIB

IMC—Intelligent Management Center;
command-line interface; limited
command-line interface; configuration
menu; out-of-band management
(RJ-45 Ethernet) ; SNMP Manager; Telnet;
RMON1; FTP; in-line and out-of-band;
modem interface; out-of-band management
(serial RS-232C or Micro USB);
IEEE 802.3 Ethernet MIB

IMC—Intelligent Management Center;
command-line interface; limited
command-line interface; configuration
menu; out-of-band management
(RJ-45 Ethernet) ; SNMP Manager; Telnet;
RMON1; FTP; in-line and out-of-band;
modem interface; out-of-band management
(serial RS-232C or Micro USB);
IEEE 802.3 Ethernet MIB

Services

Refer to the Hewlett Packard Enterprise
website at hpe.com/networking/services
for details on the service-level descriptions
and product numbers. For details about
services, and response times in your area,
please contact your local Hewlett Packard
Enterprise sales office.

Refer to the Hewlett Packard Enterprise
website at hpe.com/networking/services
for details on the service-level descriptions
and product numbers. For details about
services, and response times in your area,
please contact your local Hewlett Packard
Enterprise sales office.

Refer to the Hewlett Packard Enterprise
website at hpe.com/networking/services
for details on the service-level descriptions
and product numbers. For details about
services, and response times in your area,
please contact your local Hewlett Packard
Enterprise sales office.
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HPE MSR3000 Router Series

SPECIFICATIONS

HPE MSR3024 DC Router (JG407A)

HPE MSR3024 PoE Router (JG408A)

I/O ports and slots

2 HMIM slots
4 SIC slots, or 2 DSIC slots, or a combination
3 RJ-45 1000BASE-T ports (IEEE 802.3ab
Type 1000BASE-T)
1 SFP fixed Gigabit Ethernet SFP port

2 HMIM slots
4 SIC slots, or 2 DSIC slots, or a combination
3 RJ-45 1000BASE-T ports (IEEE 802.3ab
Type 1000BASE-T)
1 SFP fixed Gigabit Ethernet SFP port

Additional ports and slots

1 VPM slot

1 VPM slot

Physical characteristics
Dimensions
Weight

17.32 (w) x 18.9 (d) x 1.74 (h) in. (44 x 48 x 4.42 cm) (1U height)
16.14 lb (7.32 kg)

17.32 (w) x 18.9 (d) x 1.74 (h) in. (44 x 48 x 4.42 cm) (1U height)
17.57 lb (7.97 kg)

Memory and processor

RISC, 4 cores @ 1 GHz, 256 MB flash capacity,
2 GB DDR3 SDRAM

RISC, 4 cores @ 1 GHz, 256 MB flash capacity,
2 GB DDR3 SDRAM

Mounting and enclosure

Desktop or can be mounted in an EIA standard 19-inch
telco rack when used with the rack-mount kit in the
package

Desktop or can be mounted in an EIA standard 19-inch
telco rack when used with the rack-mount kit in the
package

Performance
Throughput
Routing table size
Forwarding table size

Up to 2.6 Mpps (64-byte packets)
500000 entries (IPv4), 500000 entries (IPv6)
500000 entries (IPv4), 500000 entries (IPv6)

Up to 2.6 Mpps (64-byte packets)
500000 entries (IPv4), 500000 entries (IPv6)
500000 entries (IPv4), 500000 entries (IPv6)

Environment
Operating temperature
Operating relative humidity
Nonoperating/Storage temperature
Nonoperating/Storage relative humidity
Altitude

32°F to 113°F (0°C to 45°C)
5% to 90%, noncondensing
-40°F to 158°F (-40°C to 70°C)
5% to 90%, noncondensing
Up to 16,404 ft (5 km)

32°F to 113°F (0°C to 45°C)
5% to 90%, noncondensing
-40°F to 158°F (-40°C to 70°C)
5% to 90%, noncondensing
Up to 16,404 ft (5 km)

Anexo FSF TECNOLOGIA - HPE MSR3000 ROUTER SERIES (0600459)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1608

Data sheet

SPECIFICATIONS
Electrical characteristics
Frequency
Maximum heat dissipation
AC voltage
DC voltage
Maximum power rating
PoE power

Page 15

HPE MSR3024 DC Router (JG407A)

HPE MSR3024 PoE Router (JG408A)

168 BTU/hr (177.24 kJ/hr)

50/60 Hz
168 BTU/hr (177.24 kJ/hr)
100–240 VAC

-36 to -75 VDC
125 W

125 W
275 W

Notes
Maximum power rating and maximum heat dissipation are
the worst-case theoretical maximum numbers provided
for planning the infrastructure with fully loaded PoE
(if equipped), 100% traffic, all ports plugged in, and all
modules populated.

Reliability
MTBF (years)
Safety

Maximum power rating and maximum heat dissipation are
the worst-case theoretical maximum numbers provided
for planning the infrastructure with fully loaded PoE
(if equipped), 100% traffic, all ports plugged in, and all
modules populated.
PoE Power is the power supplied by the internal power
supply, it is dependent on the type and quantity of
power supplies and may be supplemented with the use
of an External Power Supply (EPS).

49.61

49.61

UL 60950-1; EN 60825-1 Safety of Laser Products-Part 1;
EN 60825-2 Safety of Laser Products-Part 2; IEC 60950-1;
EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1; FDA 21 CFR
Subchapter J; AS/NZS 60950-1; GB 4943.1

UL 60950-1; EN 60825-1 Safety of Laser Products-Part 1;
EN 60825-2 Safety of Laser Products-Part 2; IEC 60950-1;
EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1; FDA 21 CFR
Subchapter J; AS/NZS 60950-1; GB 4943.1
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SPECIFICATIONS

HPE MSR3024 DC Router (JG407A)

HPE MSR3024 PoE Router (JG408A)

Emissions

EN 61000-4-11:2004; ANSI C63.4-2009;
AS/NZS CISPR 22:2009; CISPR 22 Ed2.0 2008-09;
EN 55022:2010; EN 61000-3-3:2008; GB 9254-2008;
IEC 61000-3-2 Ed3.0 (2009-02);
IEC 61000-3-3 Ed2.0 (2008-06); VCCI V-4/2012.04;
CISPR 24 Ed2.0 2010-08; EN 55024:2010;
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009;
EN 61000-4-2:2009; EN 61000-4-29:2000;
EN 61000-4-3:2006; EN 61000-4-4:2012;
EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:2009;
EN 61000-4-8:2010; ETSI EN 300 386 V1.6.1 (2012-09);
FCC 47 CFR Part 15 (latest current version);
ICES-003 Issue 5; IEC 61000-4-11 Ed2.0 (2004-03);
IEC 61000-4-2 Ed2.0 (2008-12); IEC 61000-4-29 Ed1.0
(2000-08); IEC 61000-4-3 Ed3.2 (2010-04);
IEC 61000-4-4 Ed3.0 (2012-04); IEC 61000-4-5 Ed2.0
(2005-11); IEC 61000-4-6 Ed3.0 (2008-10);
IEC 61000-4-8 Ed2.0 (2009-09); VCCI V-3/2013.04

EN 61000-4-11:2004; ANSI C63.4-2009;
AS/NZS CISPR 22:2009; CISPR 22 Ed2.0 2008-09;
EN 55022:2010; EN 61000-3-3:2008; GB 9254-2008;
IEC 61000-3-2 Ed3.0 (2009-02);
IEC 61000-3-3 Ed2.0 (2008-06); VCCI V-4/2012.04;
CISPR 24 Ed2.0 2010-08; EN 55024:2010;
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009;
EN 61000-4-2:2009; EN 61000-4-29:2000;
EN 61000-4-3:2006; EN 61000-4-4:2012;
EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:2009;
EN 61000-4-8:2010; ETSI EN 300 386 V1.6.1 (2012-09);
FCC 47 CFR Part 15 (latest current version);
ICES-003 Issue 5; IEC 61000-4-11 Ed2.0 (2004-03);
IEC 61000-4-2 Ed2.0 (2008-12); IEC 61000-4-29 Ed1.0
(2000-08); IEC 61000-4-3 Ed3.2 (2010-04);
IEC 61000-4-4 Ed3.0 (2012-04); IEC 61000-4-5 Ed2.0
(2005-11); IEC 61000-4-6 Ed3.0 (2008-10);
IEC 61000-4-8 Ed2.0 (2009-09); VCCI V-3/2013.04

Telecom

FCC part 68; CS-03

FCC part 68; CS-03

Management

IMC—Intelligent Management Center; command-line
interface; limited command-line interface; configuration
menu; out-of-band management (RJ-45 Ethernet); SNMP
Manager; Telnet; RMON1; FTP; in-line and out-of-band;
modem interface; out-of-band management (serial
RS-232C or Micro USB) ; IEEE 802.3 Ethernet MIB

IMC—Intelligent Management Center; command-line
interface; limited command-line interface; configuration
menu; out-of-band management (RJ-45 Ethernet); SNMP
Manager; Telnet; RMON1; FTP; in-line and out-of-band;
modem interface; out-of-band management (serial
RS-232C or Micro USB) ; IEEE 802.3 Ethernet MIB

Services

Refer to the Hewlett Packard Enterprise website at hpe.
com/networking/services for details on the service-level
descriptions and product numbers. For details about
services, and response times in your area, please contact
your local Hewlett Packard Enterprise sales office.

Refer to the Hewlett Packard Enterprise website at
hpe.com/networking/services for details on the
service-level descriptions and product numbers. For details
about services, and response times in your area, please
contact your local Hewlett Packard Enterprise sales office.
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HPE MSR3000 Router Series

SPECIFICATIONS

HPE MSR3044 Router (JG405A)

HPE MSR3064 Router (JG404A)

I/O ports and slots

4 HMIM slots
4 SIC slots, or 2 DSIC slots, or a combination
3 RJ-45 1000BASE-T ports
(IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T)
2 SFP fixed Gigabit Ethernet SFP ports

6 HMIM slots
4 SIC slots, or 2 DSIC slots, or a combination
3 RJ-45 1000BASE-T ports
(IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T)
2 SFP fixed Gigabit Ethernet SFP ports

Additional ports and slots

2 VPM slots
2 Power Supply slots

2 VPM slots
2 Power Supply slots

17.32 (w) x 18.9 (d) x 3.47 (h) in.
(44 x 48 x 8.81 cm) (2U height)
27.45 lb (12.45 kg)

17.32 (w) x 18.9 (d) x 5.31 (h) in.
(44 x 48 x 13.5 cm) (3U height)
36.49 lb (16.55 kg)

Memory and processor

RISC, 4 cores @ 1 GHz, 256 MB flash capacity,
2 GB DDR3 SDRAM

RISC, 6 cores @ 1.3 GHz, 256 MB flash capacity,
2 GB DDR3 SDRAM

Mounting and enclosure

Desktop or can be mounted in an EIA standard 19-inch
telco rack when used with the rack-mount kit in
the package

Desktop or can be mounted in an EIA standard 19-inch
telco rack when used with the rack-mount kit in
the package

Performance
Throughput
Routing table size
Forwarding table size

Up to 3.5 Mpps (64-byte packets)
500000 entries (IPv4), 500000 entries (IPv6)
500000 entries (IPv4), 500000 entries (IPv6)

5 Mpps (64-byte packets)
500000 entries (IPv4), 500000 entries (IPv6)
500000 entries (IPv4), 500000 entries (IPv6)

Environment
Operating temperature
Operating relative humidity
Nonoperating/Storage temperature
Nonoperating/Storage relative humidity
Altitude

32°F to 113°F (0°C to 45°C)
5% to 90%, noncondensing
-40°F to 158°F (-40°C to 70°C)
5% to 90%, noncondensing
Up to 16,404 ft (5 km)

32°F to 113°F (0°C to 45°C)
5% to 90%, noncondensing
-40°F to 158°F (-40°C to 70°C)
5% to 90%, noncondensing
Up to 16,404 ft (5 km)

Physical characteristics
Dimensions
Weight
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SPECIFICATIONS

HPE MSR3044 Router (JG405A)

HPE MSR3064 Router (JG404A)

Electrical characteristics
Frequency
Maximum heat dissipation
AC voltage
DC voltage
Maximum power rating
PoE power

50/60 Hz
172 BTU/hr (181.46 kJ/hr)
100–240 VAC
-36 to -75 VDC
300 W
450 W PoE+

50/60 Hz
218 BTU/hr (229.99 kJ/hr)
100–240 VAC
-36 to -75 VDC
300 W
450 W PoE+

Note
Maximum power rating and maximum heat dissipation are
the worst-case theoretical maximum numbers provided
for planning the infrastructure with fully loaded PoE
(if equipped), 100% traffic, all ports plugged in, and all
modules populated.
PoE Power is the power supplied by the internal power
supply, it is dependent on the type and quantity of power
supplies and may be supplemented with the use of an
External Power Supply (EPS).
No default power supply is included in the chassis; a minimum
of one/maximum of four power supplies should be ordered.

Maximum power rating and maximum heat dissipation are
the worst-case theoretical maximum numbers provided
for planning the infrastructure with fully loaded PoE
(if equipped), 100% traffic, all ports plugged in, and all
modules populated.
PoE Power is the power supplied by the internal power
supply, it is dependent on the type and quantity of power
supplies and may be supplemented with the use of an
External Power Supply (EPS).
No default power supply is included in the chassis; a minimum
of one/maximum of four power supplies should be ordered.

82.57

80.58

Safety

UL 60950-1; EN 60825-1 Safety of Laser Products-Part 1;
EN 60825-2 Safety of Laser Products-Part 2; IEC 60950-1;
EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1; FDA 21 CFR
Subchapter J; AS/NZS 60950-1; GB 4943.1

UL 60950-1; EN 60825-1 Safety of Laser Products-Part 1;
EN 60825-2 Safety of Laser Products-Part 2; IEC 60950-1;
EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1; FDA 21 CFR
Subchapter J; AS/NZS 60950-1; GB 4943.1

Emissions

EN 61000-4-11:2004; ANSI C63.4-2009;
AS/NZS CISPR 22:2009; CISPR 22 Ed2.0 2008-09;
EN 55022:2010; EN 61000-3-3:2008; GB 9254-2008;
IEC 61000-3-2 Ed3.0 (2009-02);
IEC 61000-3-3 Ed2.0 (2008-06); VCCI V-4/2012.04;
CISPR 24 Ed2.0 2010-08; EN 55024:2010;
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009;
EN 61000-4-2:2009; EN 61000-4-29:2000;
EN 61000-4-3:2006; EN 61000-4-4:2012;
EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:2009;
EN 61000-4-8:2010; ETSI EN 300 386 V1.6.1 (2012-09);
FCC 47 CFR Part 15 (latest current version);
ICES-003 Issue 5; IEC 61000-4-11 Ed2.0 (2004-03);
IEC 61000-4-2 Ed2.0 (2008-12); IEC 61000-4-29 Ed1.0
(2000-08); IEC 61000-4-3 Ed3.2 (2010-04);
IEC 61000-4-4 Ed3.0 (2012-04); IEC 61000-4-5 Ed2.0
(2005-11); IEC 61000-4-6 Ed3.0 (2008-10);
IEC 61000-4-8 Ed2.0 (2009-09); VCCI V-3/2013.04

EN 61000-4-11:2004; ANSI C63.4-2009;
AS/NZS CISPR 22:2009; CISPR 22 Ed2.0 2008-09;
EN 55022:2010; EN 61000-3-3:2008; GB 9254-2008;
IEC 61000-3-2 Ed3.0 (2009-02);
IEC 61000-3-3 Ed2.0 (2008-06); VCCI V-4/2012.04;
CISPR 24 Ed2.0 2010-08; EN 55024:2010;
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009;
EN 61000-4-2:2009; EN 61000-4-29:2000;
EN 61000-4-3:2006; EN 61000-4-4:2012;
EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:2009;
EN 61000-4-8:2010; ETSI EN 300 386 V1.6.1 (2012-09);
FCC 47 CFR Part 15 (latest current version);
ICES-003 Issue 5; IEC 61000-4-11 Ed2.0 (2004-03);
IEC 61000-4-2 Ed2.0 (2008-12); IEC 61000-4-29 Ed1.0
(2000-08); IEC 61000-4-3 Ed3.2 (2010-04);
IEC 61000-4-4 Ed3.0 (2012-04); IEC 61000-4-5 Ed2.0
(2005-11); IEC 61000-4-6 Ed3.0 (2008-10);
IEC 61000-4-8 Ed2.0 (2009-09); VCCI V-3/2013.04

Reliability
MTBF (years)
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SPECIFICATIONS

HPE MSR3044 Router (JG405A)

HPE MSR3064 Router (JG404A)

Telecom

FCC part 68; CS-03

FCC part 68; CS-03

Management

IMC—Intelligent Management Center; command-line
interface; limited command-line interface; configuration
menu; out-of-band management (RJ-45 Ethernet) ; SNMP
Manager; Telnet; RMON1; FTP; in-line and out-of-band;
modem interface; out-of-band management (serial
RS-232C or Micro USB) ; IEEE 802.3 Ethernet MIB

IMC—Intelligent Management Center; command-line
interface; limited command-line interface; configuration
menu; out-of-band management (RJ-45 Ethernet); SNMP
Manager; Telnet; RMON1; FTP; in-line and out-of-band;
modem interface; out-of-band management (serial
RS-232C or Micro USB); IEEE 802.3 Ethernet MIB

Services

Refer to the Hewlett Packard Enterprise website at hpe.
com/networking/services for details on the service-level
descriptions and product numbers. For details about
services, and response times in your area, please contact
your local Hewlett Packard Enterprise sales office.

Refer to the Hewlett Packard Enterprise website at
hpe.com/networking/services for details on the
service-level descriptions and product numbers. For details
about services, and response times in your area, please
contact your local Hewlett Packard Enterprise sales office.

STANDARDS AND PROTOCOLS
(applies to all products in series)
BGP

RFC 1163 Border Gateway Protocol (BGP)
RFC 1267 Border Gateway Protocol 3
(BGP-3)
RFC 1657 Definitions of Managed Objects
for BGPv4
RFC 1771 BGPv4
RFC 1772 Application of the BGP
RFC 1773 Experience with the BGP-4
Protocol
RFC 1774 BGP-4 Protocol Analysis
RFC 1965 BGP-4 confederations
RFC 1997 BGP Communities Attribute
RFC 2439 BGP Route Flap Damping
RFC 2547 BGP/MPLS VPNs
RFC 2796 BGP Route Reflection

RFC 2842 Capability Advertisement with
BGP-4
RFC 2858 BGP-4 Multi-Protocol
Extensions
RFC 2918 Route Refresh Capability
RFC 3065 Autonomous System
Confederations for BGP
RFC 3107 Support BGP carry Label for
MPLS
RFC 3392 Capabilities Advertisement with
BGP-4
RFC 4271 A Border Gateway Protocol 4
(BGP-4)
RFC 4273 Definitions of Managed Objects
for BGP-4
RFC 4274 BGP-4 Protocol Analysis
RFC 4275 BGP-4 MIB Implementation Survey

Denial of service protection

CPU DoS Protection

Rate Limiting by ACLs

Device management

RFC 1155 Structure and Mgmt. Information
(SMIv1)
RFC 1157 SNMPv1/v2c
RFC 1305 NTPv3
RFC 1591 DNS (client)
RFC 1902 (SNMPv2)

RFC 1908 (SNMPv1/v2 Coexistence)
RFC 1945 Hypertext Transfer
Protocol—HTTP/1.0
RFC 2271 Framework
RFC 2573 (SNMPv3 Applications)
RFC 2576 (Coexistence between (SNMPv1,
v2, and v3)

Anexo FSF TECNOLOGIA - HPE MSR3000 ROUTER SERIES (0600459)

RFC 4276 BGP-4 Implementation Report
RFC 4277 Experience with the BGP4 Protocol
RFC 4360 BGP Extended Communities
Attribute
RFC 4456 BGP Route Reflection: An
alternative to full mesh internal BGP
(IBGP)
RFC 4724 Graceful Restart Mechanism
for BGP
RFC 4760 Multi-protocol Extensions for
BGP-4
RFC 1998 An Application of the BGP
Community Attribute in Multi-Home
Routing

RFC 2578-2580 SMIv2
RFC 2579 (SMIv2 Text Conventions)
RFC 2580 (SMIv2 Conformance)
RFC 3416 (SNMP Protocol
Operations v2)
RFC 3417 (SNMP Transport Mappings)
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STANDARDS AND PROTOCOLS
(applies to all products in series)
General protocols

RFC 768 UDP
RFC 760 DoD Standard Internet Protocol
RFC 764 Telnet Protocol Specification
RFC 777 Internet Control Message Protocol
RFC 783 TFTP Protocol (revision 2)
RFC 791 IP
RFC 792 ICMP
RFC 793 TCP
RFC 813 Window and Acknowledgement
Strategy in TCP
RFC 815 IP datagram reassembly algorithms
RFC 826 ARP
RFC 854 Telnet Protocol Specification
RFC 855 Telnet Option Specifications
RFC 856 Telnet Binary Transmission
RFC 857 Telnet Echo Option
RFC 858 Telnet Suppress Go Ahead Option
RFC 862 Echo Service (TCP Echo)
RFC 879 TCP maximum segment size and
related topics
RFC 882 Domain names: Concepts and
facilities
RFC 883 Domain names: Implementation
specification
RFC 894 A Standard for the Transmission of
IP Datagrams over Ethernet Networks
RFC 896 Congestion Control in IP/TCP
Internetworks
RFC 906 Bootstrap loading using TFTP
(Trivial File Transfer Protocol)
RFC 917 Internet Subnets
RFC 919 Broadcasting Internet Datagrams
RFC 922 Broadcasting Internet Datagrams
in the Presence of Subnets (IP_BROAD)
RFC 925 Multi-LAN Address Resolution
RFC 926 Protocol for providing the
connectionless mode network services
RFC 950 Internet Standard Subnetting
Procedure
RFC 951 BOOTP
RFC 958 Network Time Protocol (NTP)
RFC 959 File Transfer Protocol (FTP)
RFC 973 Domain system changes and
observations
RFC 988 Host extensions for IP multicasting
RFC 1027 Proxy ARP
RFC 1034 Domain names—concepts and
facilities
RFC 1035 Domain names—implementation
and specification
RFC 1048 BOOTP (Bootstrap Protocol)
vendor information extensions
RFC 1054 Host extensions for IP multicasting
RFC 1058 RIPv1
RFC 1059 Network Time Protocol (version 1)
specification and implementation

RFC 1060 Assigned Numbers
RFC 1063 IP MTU (Maximum Transmission
Unit) discovery options
RFC 1071 Computing the Internet checksum
RFC 1072 TCP extensions for long-delay
paths
RFC 1079 Telnet terminal speed option
RFC 1084 BOOTP (Bootstrap Protocol)
vendor information extensions
RFC 1091 Telnet Terminal-Type Option
RFC 1093 NSFNET routing architecture
RFC 1101 DNS encoding of network names
and other types
RFC 1119 Network Time Protocol (version 2)
specification and implementation
RFC 1122 Requirements for Internet
Hosts—Communication Layers
RFC 1141 Incremental updating of the
Internet checksum
RFC 1142 OSI IS-IS Intra-domain Routing
Protocol
RFC 1164 Application of the Border Gateway
Protocol in the Internet
RFC 1166 Internet address used by Internet
Protocol (IP)
RFC 1171 Point-to-Point Protocol for the
transmission of multi-protocol datagrams
over Point-to-Point links
RFC 1172 Point-to-Point Protocol (PPP)
initial configuration options
RFC 1185 TCP Extension for High-Speed
Paths
RFC 1191 Path MTU discovery
RFC 1195 OSI ISIS for IP and Dual
Environments
RFC 1213 Management Information Base
for Network Management of TCP/IP-based
internets
RFC 1253 (OSPFv2)
RFC 1265 BGP Protocol Analysis
RFC 1266 Experience with the BGP Protocol
RFC 1268 Application of the Border Gateway
Protocol in the Internet
RFC 1271 Remote Network Monitoring
Management Information Base
RFC 1284 Definitions of Managed Objects
for the Ethernet-Like Interface Types
RFC 1286 Definitions of Managed Objects
for Bridges
RFC 1294 Multi-protocol Interconnect over
Frame Relay
RFC 1305 NTPv3 (IPv4 only)
RFC 1321 The MD5 Message-Digest
Algorithm
RFC 1323 TCP Extensions for High
Performance
RFC 1331 The Point-to-Point Protocol (PPP)
for the Transmission of Multi-protocol
Datagrams over Point-to-Point Links
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RFC 1332 The PPP Internet Protocol
Control Protocol (IPCP)
RFC 1333 PPP Link Quality Monitoring
RFC 1334 PPP Authentication Protocols
RFC 1349 Type of Service
RFC 1350 TFTP Protocol (revision 2)
RFC 1364 BGP OSPF Interaction
RFC 1370 Applicability Statement for
OSPF
RFC 1377 The PPP OSI Network Layer
Control Protocol (OSINLCP)
RFC 1393 Traceroute Using an IP Option
RFC 1395 BOOTP (Bootstrap Protocol)
Vendor Information Extensions
RFC 1398 Definitions of Managed
Objects for the Ethernet-Like Interface
Types
RFC 1403 BGP OSPF Interaction
RFC 1444 Conformance Statements
for version 2 of the Simple Network
Management Protocol (SNMPv2)
RFC 1449 Transport Mappings for
version 2 of the Simple Network
Management Protocol (SNMPv2)
RFC 1471 The Definitions of Managed
Objects for the Link Control Protocol of
the Point-to-Point Protocol
RFC 1473 The Definitions of Managed
Objects for the IP Network Control
Protocol of the Point-to-Point Protocol
RFC 1483 Multi-protocol Encapsulation
over ATM Adaptation Layer 5
RFC 1490 Multi-protocol Interconnect
over Frame Relay
RFC 1497 BOOTP (Bootstrap Protocol)
Vendor Information Extensions
RFC 1519 CIDR
RFC 1531 Dynamic Host Configuration
Protocol
RFC 1532 Clarifications and Extensions
for the Bootstrap Protocol
RFC 1533 DHCP Options and BOOTP
Vendor Extensions
RFC 1534 Interoperation Between DHCP
and BOOTP
RFC 1541 Dynamic Host Configuration
Protocol
RFC 1542 BOOTP Extensions
RFC 1542 Clarifications and Extensions
for the Bootstrap Protocol
RFC 1548 The Point-to-Point Protocol
(PPP)
RFC 1549 PPP in HDLC Framing
RFC 1570 PPP LCP (Point-to-Point
Protocol Link Control Protocol)
Extensions
RFC 1577 Classical IP and ARP over ATM
RFC 1597 Address Allocation for Private
Internets
RFC 1618 PPP over ISDN
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RFC 1619 PPP over SONET/SDH
(Synchronous Optical Network/
Synchronous Digital Hierarchy)
RFC 1624 Incremental Internet Checksum
RFC 1631 NAT
RFC 1650 Definitions of Managed Objects
for the Ethernet-Like Interface Types using
SMIv2
RFC 1661 The Point-to-Point Protocol (PPP)
RFC 1662 PPP in HDLC-Like Framing
RFC 1700 Assigned Numbers
RFC 1701 Generic Routing Encapsulation
RFC 1702 Generic Routing Encapsulation
over IPv4 networks
RFC 1717 The PPP Multilink Protocol (MP)
RFC 1721 RIP-2 Analysis
RFC 1722 RIP-2 Applicability
RFC 1723 RIPv2
RFC 1724 RIP version 2 MIB Extension
RFC 1757 Remote Network Monitoring
Management Information Base
RFC 1777 Lightweight Directory Access
Protocol
RFC 1812 IPv4 Routing
RFC 1825 Security Architecture for the
Internet Protocol
RFC 1826 IP Authentication Header
RFC 1827 IP Encapsulating Security Payload
(ESP)
RFC 1829 The ESP DES-CBC Transform
RFC 1877 PPP Internet Protocol Control
Protocol Extensions for Name Server
Addresses
RFC 1884 IP version 6 Addressing
Architecture
RFC 1885 Internet Control Message Protocol
(ICMPv6) for the Internet Protocol version 6
(IPv6) Specification
RFC 1886 DNS Extensions to support IP
version 6
RFC 1889 RTP (Real-Time Protocol):
A Transport Protocol for Real-Time
Applications. Audio-Video Transport
Working Group
RFC 1933 Transition Mechanisms for
IPv6 Hosts and Routers
RFC 1945 Hypertext Transfer Protocol—
HTTP/1.0
RFC 1962 The PPP Compression Control
Protocol (CCP)
RFC 1966 BGP Route Reflection An
alternative to full mesh IBGP
RFC 1970 Neighbor Discovery for IP
version 6 (IPv6)
RFC 1971 IPv6 Stateless Address
Autoconfiguration
RFC 1972 A Method for the Transmission of
IPv6 Packets over Ethernet Networks
RFC 1981 Path MTU Discovery for IP
version 6

RFC 1982 Serial Number Arithmetic
RFC 1989 PPP Link Quality Monitoring
RFC 1990 The PPP Multilink Protocol (MP)
RFC 1994 PPP Challenge Handshake
Authentication Protocol (CHAP)
RFC 2001 TCP Slow Start, Congestion
Avoidance, Fast Retransmit, and Fast
Recovery Algorithms
RFC 2002 IP Mobility Support
RFC 2003 IP Encapsulation within IP
RFC 2011 SNMPv2 Management Information
Base for the Internet Protocol using SMIv2
RFC 2012 SNMPv2 Management
Information Base for the Transmission
Control Protocol using SMIv2
RFC 2013 SNMPv2 Management
Information Base for the User Datagram
Protocol using SMIv2
RFC 2018 TCP Selective Acknowledgement
Options
RFC 2021 Remote Network Monitoring
Management Information Base
version 2 using SMIv2
RFC 2073 An IPv6 Provider-Based Unicast
Address Format
RFC 2082 RIP-2 MD5 Authentication
RFC 2091 Triggered Extensions to RIP to
Support Demand Circuits
RFC 2104 HMAC: Keyed-Hashing for
Message Authentication
RFC 2131 DHCP
RFC 2132 DHCP Options and BOOTP
Vendor Extensions
RFC 2136 Dynamic Updates in the Domain
Name System (DNS UPDATE)
RFC 2138 Remote Authentication Dial In
User Service (RADIUS)
RFC 2205 Resource Reservation Protocol
(RSVP)—version 1 Functional Specification
RFC 2209 Resource Reservation Protocol
(RSVP)—version 1 Message Processing
Rules
RFC 2210 Use of RSVP (Resource
Reservation Protocol) in Integrated Services
RFC 2225 Classical IP and ARP over ATM
RFC 2236 IGMP Snooping
RFC 2246 The TLS Protocol version 1.0
RFC 2251 Lightweight Directory Access
Protocol (v3)
RFC 2252 Lightweight Directory Access
Protocol (v3): Attribute Syntax Definitions
RFC 2283 MBGP
RFC 2292 Advanced Sockets API for IPv6
RFC 2309 Recommendations on queue
management and congestion avoidance in
the Internet
RFC 2327 SDP: Session Description Protocol
RFC 2338 VRRP
RFC 2344 Reverse Tunneling for Mobile IP
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RFC 2358 Definitions of Managed
Objects for the Ethernet-like Interface
Types
RFC 2364 PPP Over AAL5
RFC 2365 Administratively Scoped IP
Multicast
RFC 2373 IP version 6 Addressing
Architecture
RFC 2374 An IPv6 Aggregatable Global
Unicast Address Format
RFC 2375 IPv6 Multicast Address
Assignments
RFC 2385 Protection of BGP Sessions via
the TCP MD5 Signature Option
RFC 2427 Multi-protocol Interconnect
over Frame Relay
RFC 2428 FTP Extensions for IPv6 and
NATs
RFC 2433 Microsoft® PPP CHAP
(Challenge Handshake Authentication
Protocol) Extensions
RFC 2451 The ESP CBC-Mode Cipher
Algorithms
RFC 2452 IP version 6 Management
Information Base for the Transmission
Control Protocol
RFC 2453 RIPv2
RFC 2454 IP version 6 Management
Information Base for the User Datagram
Protocol
RFC 2461 Neighbor Discovery for IP
version 6 (IPv6)
RFC 2462 IPv6 Stateless Address
Autoconfiguration
RFC 2463 Internet Control Message
Protocol (ICMPv6) for the Internet
Protocol version 6 (IPv6) Specification
RFC 2464 Transmission of IPv6 Packets
over Ethernet Networks
RFC 2465 Management Information
Base for IP version 6: Textual
Conventions and General Group
RFC 2466 Management Information
Base for IP version 6: ICMPv6 Group
RFC 2472 IP version 6 over PPP
RFC 2474 Definition of the Differentiated
Services Field (DS Field) in the IPv4 and
IPv6 Headers
RFC 2507 IP Header Compression
RFC 2508 Compressing IP/UDP/RTP
Headers for Low-Speed Serial Links
RFC 2509 IP Header Compression over
PPP
RFC 2510 Internet X.509 Public Key
Infrastructure Certificate Management
Protocols
RFC 2516 A Method for Transmitting
PPP Over Ethernet (PPPoE)
RFC 2519 A Framework for Inter-Domain
Route Aggregation
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RFC 2529 Transmission of IPv6 over
IPv4 Domains without Explicit Tunnels
RFC 2543 SIP: Session Initiation Protocol
RFC 2548 (MS-RAS-Vendor only)
RFC 2553 Basic Socket Interface
Extensions for IPv6
RFC 2570 Introduction to version 3 of the
Internet-standard Network Management
Framework
RFC 2581 TCP Congestion Control
RFC 2597 Assured Forwarding PHB Group
RFC 2598 An Expedited Forwarding PHB
RFC 2615 PPP over SONET/SDH
(Synchronous Optical Network/
Synchronous Digital Hierarchy)
RFC 2616 HTTP Compatibility v1.1
RFC 2617 HTTP Authentication: Basic and
Digest Access Authentication
RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB
RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB
RFC 2644 Changing the Default for
Directed Broadcasts in Routers
RFC 2661 L2TP
RFC 2663 NAT Terminology and
Considerations
RFC 2665 Definitions of Managed Objects
for the Ethernet-Like Interface Types
RFC 2668 Definitions of Managed Objects
for IEEE 802.3 Medium Attachment Units
(MAUs)
RFC 2675 IPv6 Jumbograms
RFC 2684 Multi-protocol Encapsulation
over ATM Adaptation Layer 5
RFC 2685 Virtual Private Networks
Identifier
RFC 2686 The Multi-Class Extension to
Multi-Link PPP
RFC 2694 DNS extensions to Network
Address Translators (DNS_ALG)
RFC 2698 A Two Rate Three Color Marker
RFC 2702 Requirements for Traffic
Engineering Over MPLS
RFC 2711 IPv6 Router Alert Option
RFC 2716 PPP EAP TLS Authentication
Protocol
RFC 2747 RSVP Cryptographic
Authentication
RFC 2763 Dynamic Name-to-System
ID mapping
RFC 2784 Generic Routing Encapsulation
(GRE)
RFC 2787 Definitions of Managed Objects
for the Virtual Router Redundancy
Protocol
RFC 2827 Network Ingress Filtering:
Defeating Denial of Service Attacks Which
Employ IP Source Address Spoofing
RFC 2833 RTP Payload for DTMF Digits,
Telephony Tones and Telephony Signals
RFC 2865 Remote Authentication Dial In
User Service (RADIUS)

RFC 2866 RADIUS Accounting
RFC 2868 RADIUS Attributes for Tunnel
Protocol Support
RFC 2869 RADIUS Extensions
RFC 2884 Performance Evaluation of
Explicit Congestion Notification (ECN) in
IP Networks
RFC 2894 Router Renumbering for IPv6
RFC 2917 A Core MPLS IP VPN
Architecture
RFC 2925 Definitions of Managed Objects
for Remote Ping, Traceroute, and Lookup
Operations
RFC 2961 RSVP Refresh Overhead
Reduction Extensions
RFC 2963 A Rate Adaptive Shaper for
Differentiated Services
RFC 2965 HTTP State Management
Mechanism
RFC 2966 Domain-wide Prefix Distribution
with Two-Level IS-IS
RFC 2973 IS-IS Mesh Groups
RFC 2976 The SIP INFO Method
RFC 2993 Architectural Implications of NAT
RFC 3011 The IPv4 Subnet Selection
Option for DHCP
RFC 3022 Traditional IP Network Address
Translator (Traditional NAT)
RFC 3024 Reverse Tunneling for Mobile
IP, revised
RFC 3025 Mobile IP Vendor/
Organization-Specific Extensions
RFC 3027 Protocol Complications with the
IP Network Address Translator
RFC 3031 Multi-protocol Label Switching
Architecture
RFC 3032 MPLS Label Stack Encoding
RFC 3036 LDP Specification
RFC 3037 LDP (Label Distribution
Protocol) Applicability
RFC 3041 Privacy Extensions for Stateless
Address Autoconfiguration in IPv6
RFC 3046 DHCP Relay Agent Information
Option
RFC 3063 MPLS Loop Prevention
Mechanism
RFC 3097 RSVP (Resource Reservation
Protocol) Cryptographic Authentication—
Updated Message Type Value
RFC 3115 Mobile IP Vendor/
Organization-Specific Extensions
RFC 3137 OSPF Stub Router Advertisement
RFC 3168 The Addition of Explicit
Congestion Notification (ECN) to IP
RFC 3176 InMon Corporation’s sFlow: A
Method for Monitoring Traffic in Switched
and Routed Networks
RFC 3209 RSVP-TE: Extensions to RSVP
for LSP Tunnels
RFC 3210 Applicability Statement for
Extensions to RSVP for LSP-Tunnels
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RFC 3215 LDP State Machine
RFC 3220 IP Mobility Support for IPv4
RFC 3246 Expedited Forwarding PHB
RFC 3261 SIP: Session Initiation Protocol
RFC 3262 Reliability of Provisional
Responses in Session Initiation Protocol
(SIP)
RFC 3263 Session Initiation Protocol
(SIP): Locating SIP Servers
RFC 3265 Session Initiation Protocol
(SIP)–Specific Event Notification
RFC 3268 Advanced Encryption
Standard (AES) Ciphersuites for
Transport Layer Security (TLS)
RFC 3270 Multi-Protocol Label Switching
(MPLS) Support of Differentiated
Services
RFC 3273 Remote Network Monitoring
Management Information Base for High
Capacity Networks
RFC 3277 IS-IS Transient Blackhole
Avoidance
RFC 3279 Algorithms and Identifiers
for the Internet X.509 Public Key
Infrastructure Certificate and Certificate
Revocation List (CRL) Profile
RFC 3280 Internet X.509 Public Key
Infrastructure Certificate and Certificate
Revocation List (CRL) Profile
RFC 3306 Unicast-Prefix-Based
IPv6 Multicast Addresses
RFC 3307 Allocation Guidelines for
IPv6 Multicast Addresses
RFC 3311 The Session Initiation Protocol
(SIP) UPDATE Method
RFC 3319 Dynamic Host Configuration
Protocol (DHCPv6) Options for Session
Initiation Protocol (SIP) Servers
RFC 3323 A Privacy Mechanism for the
Session Initiation Protocol (SIP)
RFC 3325 Private Extensions to the
Session Initiation Protocol (SIP) for
Asserted Identity within Trusted Networks
RFC 3326 The Reason Header Field for
the Session Initiation Protocol (SIP)
RFC 3344 IP Mobility Support for IPv4
RFC 3345 Border Gateway Protocol
(BGP) Persistent Route Oscillation
Condition
RFC 3359 Reserved Type, Length, and
Value (TLV) Codepoints in Intermediate
System to Intermediate System
RFC 3373 Three-Way Handshake for
Intermediate System to Intermediate
System (IS-IS) Point-to-Point
Adjacencies
RFC 3392 Support BGP capabilities
advertisement
RFC 3410 Introduction to version 3 of the
Internet-standard Network Management
Framework
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RFC 3442 The Classless Static Route
Option for Dynamic Host Configuration
Protocol (DHCP) version 4
RFC 3443 Time To Live (TTL) Processing
in Multi-Protocol Label Switching (MPLS)
Networks
RFC 3446 Anycast Rendezvous Point (RP)
mechanism using Protocol Independent
Multicast (PIM) and Multicast Source
Discovery Protocol (MSDP)
RFC 3478 Graceful Restart Mechanism for
Label Distribution Protocol
RFC 3479 Fault Tolerance for the Label
Distribution Protocol (LDP)
RFC 3484 Default Address Selection for
Internet Protocol version 6 (IPv6)
RFC 3493 Basic Socket Interface
Extensions for IPv6
RFC 3495 Dynamic Host Configuration
Protocol (DHCP) Option for CableLabs
Client Configuration
RFC 3509 OSPF ABR Behavior
RFC 3513 Internet Protocol version 6 (IPv6)
Addressing Architecture
RFC 3515 The Session Initiation Protocol
(SIP) Refer Method
RFC 3526 More Modular Exponential
(MODP) Diffie-Hellman groups for Internet
Key Exchange (IKE)
RFC 3527 Link Selection sub-option for
the Relay Agent Information Option for
DHCPv4
RFC 3542 Advanced Sockets Application
Program Interface (API) for IPv6
RFC 3547 The Group Domain of
Interpretation
RFC 3564 Requirements for Support of
Differentiated Services-aware MPLS Traffic
Engineering
RFC 3567 Intermediate System to
Intermediate System (IS-IS) Cryptographic
Authentication
RFC 3569 An Overview of Source-Specific
Multicast (SSM)
RFC 3584 Coexistence between version 1 and
version 2 of the Internet-standard Network
Management Framework
RFC 3587 IPv6 Global Unicast Address Format
RFC 3590 Source Address Selection for the
Multicast Listener Discovery (MLD) Protocol
RFC 3596 DNS Extensions to Support IP
version 6
RFC 3602 The AES-CBC Cipher Algorithm
and Its Use with IPSec
RFC 3612 Applicability Statement for
Restart Mechanisms for the Label
Distribution Protocol (LDP)
RFC 3618 Multicast Source Discovery
Protocol (MSDP)
RFC 3621 Power Ethernet MIB
RFC 3623 Graceful OSPF Restart

RFC 3630 Traffic Engineering (TE)
Extensions to OSPF version 2
RFC 3636 Definitions of Managed Objects for
IEEE 802.3 Medium Attachment Units (MAUs)
RFC 3646 DNS Configuration options for
Dynamic Host Configuration Protocol for
IPv6 (DHCPv6)
RFC 3662 A Lower Effort Per-Domain
Behavior (PDB) for Differentiated Services
RFC 3704 Unicast Reverse Path
Forwarding (URPF)
RFC 3706 A Traffic-Based Method of
Detecting Dead Internet Key Exchange (IKE)
Peers
RFC 3711 The Secure Real-time Transport
Protocol (SRTP)
RFC 3719 Recommendations for
Interoperable Networks using Intermediate
System to Intermediate System (IS-IS)
RFC 3736 Stateless Dynamic Host
Configuration Protocol (DHCP) Service for
IPv6
RFC 3737 IANA Guidelines for the Registry
of Remote Monitoring (RMON) MIB
(Management Information Base) modules
RFC 3768 Virtual Router Redundancy
Protocol (VRRP)
RFC 3782 The NewReno Modification to
TCP’s Fast Recovery Algorithm
RFC 3784 Intermediate System to
Intermediate System (IS-IS) Extensions for
Traffic Engineering (TE)
RFC 3786 Extending the Number of IS-IS
LSP Fragments Beyond the 256 Limit
RFC 3787 Recommendations for
Interoperable IP Networks using Intermediate
System to Intermediate System (IS-IS)
RFC 3809 Generic Requirements for Provider
Provisioned Virtual Private Networks (VPNs)
RFC 3810 Multicast Listener Discovery
version 2 (MLDv2) for IPv6
RFC 3811 Definitions of Textual
Conventions (TCs) for Multi-protocol Label
Switching (MPLS) Management
RFC 3812 Multi-protocol Label Switching
(MPLS) Traffic Engineering (TE)
Management Information Base (MIB)
RFC 3814 Multi-protocol Label Switching
(MPLS) Forwarding Equivalence Class
To Next Hop Label Forwarding Entry
(FEC-To-NHLFE) Management Information
Base (MIB)
RFC 3815 Definitions of Managed Objects
for the Multi-protocol Label Switching
(MPLS), Label Distribution Protocol (LDP)
RFC 3826 The Advanced Encryption
Standard (AES) Cipher Algorithm in the
SNMP User-based Security Model
RFC 3847 Restart signaling for IS-IS
RFC 3879 Deprecating Site Local
Addresses
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RFC 3898 Network Information Service
(NIS) Configuration Options for Dynamic
Host Configuration Protocol for IPv6
(DHCPv6)
RFC 3906 Calculating Interior Gateway
Protocol (IGP) Routes Over Traffic
Engineering Tunnels
RFC 3916 Requirements for Pseudowire
Emulation Edge to Edge (PWE3)
RFC 3917 Requirements for IP Flow
Information Export (IPFIX)
RFC 3942 Reclassifying Dynamic
Host Configuration Protocol version 4
(DHCPv4) Options
RFC 3948 UDP Encapsulation of IPSec
ESP Packets
RFC 3954 Cisco Systems NetFlow
Services Export version 9
RFC 3973 Protocol Independent
Multicast—Dense Mode (PIM-DM):
Protocol Specification (Revised)
RFC 3985 Pseudo Wire Emulation Edge
to Edge (PWE3) Architecture
RFC 4022 Management Information
Base for the Transmission Control
Protocol (TCP)
RFC 4023 Encapsulating MPLS in IP or
Generic Routing Encapsulation (GRE)
RFC 4026 Provider Provisioned VPN
terminology
RFC 4061 Benchmarking Basic
OSPF Single Router Control Plane
Convergence
RFC 4062 OSPF Benchmarking
Terminology and Concepts
RFC 4063 Considerations When Using
Basic OSPF Convergence Benchmarks
RFC 4075 Simple Network Time Protocol
(SNTP) Configuration Option for DHCPv6
RFC 4090 Fast Reroute Extensions to
RSVP-TE for LSP Tunnels
RFC 4105 Requirements for Inter-Area
MPLS Traffic Engineering
RFC 4109 Algorithms for Internet Key
Exchange version 1 (IKEv1)
RFC 4113 Management Information Base
for the User Datagram Protocol (UDP)
RFC 4124 Protocol Extensions for
Support of DiffServ-aware MPLS Traffic
Engineering
RFC 4125 Maximum Allocation
Bandwidth Constraints Model for
DiffServ-aware MPLS Traffic Engineering
RFC 4127 Russian Dolls Bandwidth
Constraints Model for DiffServ-aware
MPLS Traffic Engineering
RFC 4133 Entity MIB (version 3)
RFC 4182 Removing a Restriction on the
use of MPLS Explicit NULL
RFC 4213 Basic Transition Mechanisms
for IPv6 Hosts and Routers
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RFC 4214 Intra-Site Automatic Tunnel
Addressing Protocol (ISATAP)
RFC 4221 Multi-protocol Label Switching
(MPLS) Management Overview
RFC 4222 Prioritized Treatment of Specific
OSPF version 2 Packets and Congestion
Avoidance
RFC 4242 Information Refresh Time Option
for Dynamic Host Configuration Protocol
for IPv6 (DHCPv6)
RFC 4244 An Extension to the Session
Initiation Protocol (SIP) for Request
History Information
RFC 4250 The Secure Shell (SSH) Protocol
Assigned Numbers
RFC 4251 The Secure Shell (SSH) Protocol
Architecture
RFC 4252 The Secure Shell (SSH)
Authentication Protocol
RFC 4253 The Secure Shell (SSH)
Transport Layer Protocol
RFC 4254 The Secure Shell (SSH)
Connection Protocol
RFC 4272 BGP Security Vulnerabilities
Analysis
RFC 4291 IP version 6 Addressing
Architecture
RFC 4292 IP Forwarding Table MIB
RFC 4293 Management Information Base
for the Internet Protocol (IP)
RFC 4294 IPv6 Node Requirements
RFC 4305 Cryptographic Algorithm
Implementation Requirements for
Encapsulating Security Payload (ESP) and
Authentication Header (AH)
RFC 4306 Internet Key Exchange (IKEv2)
Protocol
RFC 4308 Cryptographic Suites for IPSec
RFC 4361 Node-specific Client Identifiers
for Dynamic Host Configuration Protocol
version 4 (DHCPv4)
RFC 4364 BGP/MPLS IP Virtual Private
Networks (VPNs)
RFC 4365 Applicability Statement for BGP/
MPLS IP Virtual Private Networks (VPNs)
RFC 4377 Operations and Management
(OAM) Requirements for Multi-Protocol
Label Switched (MPLS) Networks
RFC 4381 Analyses of the Security of BGP/
MPLS IP VPNs
RFC 4382 MPLS/BGP Layer 3 Virtual
Private Network (VPN) Management
Information Base
RFC 4384 BGP Communities for Data
Collection
RFC 4385 Pseudowire Emulation Edge to
Edge (PWE3) Control Word for Use over an
MPLS PSN
RFC 4419 Diffie-Hellman Group Exchange
for the Secure Shell (SSH) Transport Layer
Protocol

RFC 4443 Internet Control Message
Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol
version 6 (IPv6) Specification
RFC 4444 Management Information Base
for Intermediate System to Intermediate
System (IS-IS)
RFC 4446 IANA Allocations for Pseudowire
Edge to Edge Emulation (PWE3)
RFC 4447 Pseudowire Setup and
Maintenance Using the Label Distribution
Protocol (LDP)
RFC 4448 Encapsulation Methods for
Transport of Ethernet over MPLS Networks
RFC 4451 BGP MULTI_EXIT_DISC (MED)
Considerations
RFC 4486 Subcodes for BGP Cease
Notification Message
RFC 4502 Remote Network Monitoring
Management Information Base version 2
RFC 4541 Considerations for Internet
Group Management Protocol (IGMP)
and Multicast Listener Discovery (MLD)
Snooping Switches
RFC 4552 Authentication/Confidentiality
for OSPFv3
RFC 4553 Structure-Agnostic Time Division
Multiplexing (TDM) over Packet (SAToP)
RFC 4561 Definition of a Record Route
Object (RRO) Node-ID-Sub-Objects
RFC 4562 MAC-Forced Forwarding: A
Method for Subscriber Separation on an
Ethernet Access Network
RFC 4568 Session Description Protocol
(SDP) Security Descriptions for Media Streams
RFC 4576 Using a Link State Advertisement
(LSA) Options Bit to Prevent Looping in BGP/
MPLS IP Virtual Private Networks (VPNs)
RFC 4577 OSPF as the Provider/Customer
Edge Protocol for BGP/MPLS IP Virtual
Private Networks (VPNs)
RFC 4594 Configuration Guidelines for
DiffServ Service Classes
RFC 4601 Protocol Independent
Multicast—Sparse Mode (PIM-SM):
Protocol Specification (Revised)
RFC 4604 Using Internet Group Management
Protocol version 3 (IGMPv3) and Multicast
Listener Discovery Protocol version 2
(MLDv2) for Source-Specific Multicast
RFC 4605 Internet Group Management
Protocol (IGMP)/Multicast Listener
Discovery (MLD)–Based Multicast
Forwarding (“IGMP/MLD Proxying”)
RFC 4607 Source-Specific Multicast for IP
RFC 4608 Source-Specific Protocol
Independent Multicast in 232/8
RFC 4610 Anycast-RP Using Protocol
Independent Multicast (PIM)
RFC 4618 Encapsulation Methods for
Transport of PPP/High-Level Data Link
Control (HDLC) over MPLS Networks
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RFC 4619 Encapsulation Methods
for Transport of Frame Relay over
Multi-protocol Label Switching (MPLS)
Networks
RFC 4632 Classless Inter-Domain
Routing (CIDR): The Internet Address
Assignment and Aggregation Plan
RFC 4649 Dynamic Host Configuration
Protocol for IPv6 (DHCPv6) Relay Agent
Remote-ID Option
RFC 4659 BGP/MPLS IP Virtual Private
Network (VPN) Extension for IPv6 VPN
RFC 4664 Framework for Layer 2 Virtual
Private Networks (L2VPNs)
RFC 4665 Service Requirements for
Layer 2 Provider-Provisioned Virtual
Private Networks
RFC 4717 Encapsulation Methods for
Transport of Asynchronous Transfer
Mode (ATM) over MPLS Networks
RFC 4741 NETCONF Configuration Protocol
RFC 4742 Using the NETCONF
Configuration Protocol over Secure shell
(SSH)
RFC 4743 Using NETCONF over the
Simple Object Access Protocol (SOAP)
RFC 4750 OSPF version 2 Management
Information Base
RFC 4761 Virtual Private LAN Service
(VPLS) Using BGP for Auto-Discovery
and Signaling
RFC 4765 Service Requirements for
Layer 2 Provider Provisioned Virtual
Private Networks
RFC 4781 Graceful Restart Mechanism
for BGP with MPLS
RFC 4787 Network Address Translation
(NAT) Behavioral Requirements for
Unicast UDP
RFC 4797 Use of Provider Edge to
Provider Edge (PE-PE) Generic Routing
Encapsulation (GRE) or IP in BGP/MPLS
IP Virtual Private Networks
RFC 4798 Connecting IPv6 Islands over
IPv4 MPLS Using IPv6 Provider Edge
Routers (6PE)
RFC 4811 OSPF Out-of-Band Link State
Database (LSDB) Resynchronization
RFC 4812 OSPF Restart Signaling
RFC 4813 OSPF Link-Local Signaling
RFC 4816 Pseudowire Emulation Edge
to Edge (PWE3) Asynchronous Transfer
Mode (ATM) Transparent Cell Transport
Service
RFC 4818 RADIUS
Delegated-IPv6-Prefix Attribute
RFC 4835 Cryptographic Algorithm
Implementation Requirements for
Encapsulating Security Payload (ESP)
and Authentication Header (AH)
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STANDARDS AND PROTOCOLS
(applies to all products in series)
RFC 4861 Neighbor Discovery for IP
version 6 (IPv6)
RFC 4862 IPv6 Stateless Address
Autoconfiguration
RFC 4878 Definitions and Managed
Objects for Operations, Administration,
and Maintenance (OAM) Functions on
RFC 4893 BGP Support for Four-octet AS
Number Space
RFC 4940 IANA Considerations for OSPF
RFC 4941 Privacy Extensions for Stateless
Address Autoconfiguration in IPv6
RFC 5004 Avoid BGP Best Path Transitions
from One External to Another
RFC 5007 DHCPv6 Leasequery
RFC 5015 Bidirectional Protocol
Independent Multicast (BIDIR-PIM)
RFC 5036 LDP Specification
RFC 5060 Protocol Independent Multicast
MIB
RFC 5065 Autonomous System
Confederations for BGP
RFC 5072 IP version 6 over PPP
RFC 5082 The Generalized TTL Security
Mechanism (GTSM)
RFC 5085 Pseudowire Virtual Circuit
Connectivity Verification (VCCV): A
Control Channel for Pseudowires
RFC 5086 Structure-Aware Time Division
Multiplexed (TDM) Circuit Emulation
Service over Packet Switched Network
(CESoPSN)
RFC 5095 Deprecation of Type 0 Routing
Headers in IPv6
RFC 5120 M-ISIS: Multi Topology (MT)
Routing in Intermediate System to
Intermediate Systems (IS-ISs)
RFC 5130 A Policy Control Mechanism in
IS-IS Using Administrative Tags
RFC 5132 IP Multicast MIB
RFC 5187 OSPFv3 Graceful Restart
RFC 5214 Intra-Site Automatic Tunnel
Addressing Protocol (ISATAP)
RFC 5240 Protocol Independent Multicast
(PIM) Bootstrap Router MIB
RFC 5254 Requirements for Multi-Segment
Pseudowire Emulation Edge to Edge (PWE3)

RFC 5277 NETCONF Event Notifications
RFC 5280 Internet X.509 Public Key
Infrastructure Certificate and Certificate
Revocation List (CRL) Profile
RFC 5281 Extensible Authentication
Protocol Tunneled Transport Layer
Security Authenticated Protocol version 0
(EAP-TTLSv0)
RFC 5286 Basic Specification for IP Fast
Reroute: Loop-Free Alternates
RFC 5287 Control Protocol Extensions for
the Setup of Time-Division Multiplexing
(TDM) Pseudowires in MPLS Networks
RFC 5301 Dynamic Hostname Exchange
Mechanism for IS-IS
RFC 5302 Domain-Wide Prefix Distribution
with Two-Level IS-IS
RFC 5303 Three-Way Handshake for IS-IS
Point-to-Point Adjacencies
RFC 5304 Intermediate System to
Intermediate System (IS-IS) Cryptographic
Authentication
RFC 5305 IS-IS Extensions for Traffic
Engineering
RFC 5306 Restart Signaling for IS-IS
RFC 5308 Routing IPv6 with IS-IS
RFC 5309 Point-to-Point Operation over
LAN in Link State Routing Protocols
RFC 5310 IS-IS Generic Cryptographic
Authentication
RFC 5359 Session Initiation Protocol
Service Examples
RFC 5381 Experience of Implementing
NETCONF over SOAP
RFC 5382 The IP Network Address
Translator (NAT)
RFC 5398 Autonomous System (AS)
Number Reservation for Documentation Use
RFC 5415 Control And Provisioning of
Wireless Access Points (CAPWAP) Protocol
Specification
RFC 5416 Control and Provisioning of
Wireless Access Points (CAPWAP) Protocol
Binding for IEEE 802.11
RFC 5443 LDP IGP Synchronization
RFC 5492 Capabilities Advertisement with
BGP-4
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RFC 5496 The Reverse Path Forwarding
(RPF) Vector TLV
RFC 5508 NAT Behavioral Requirements
for ICMP
RFC 5539 NETCONF over Transport
Layer Security (TLS)
RFC 5601 Pseudowire (PW)
Management Information Base (MIB)
RFC 5602 Pseudowire (PW) over MPLS
PSN Management Information Base
(MIB)
RFC 5613 OSPF Link-Local Signaling
RFC 5659 An Architecture for
Multi-Segment Pseudowire Emulation
Edge to Edge
RFC 5681 TCP Congestion Control
RFC 5798 Virtual Router Redundancy
Protocol (VRRP) version 3 for IPv4 and
IPv6
RFC 5833 Control and Provisioning
of Wireless Access Points (CAPWAP)
Protocol Base MIB
RFC 5834 Control and Provisioning
of Wireless Access Points (CAPWAP)
Protocol Binding MIB for IEEE 802.11
RFC 5880 Bidirectional Forwarding
Detection
RFC 5881 BFD for IPv4 and IPv6
(Single Hop)
RFC 5881 Bidirectional Forwarding
Detection (BFD) for IPv4 and IPv6
(Single Hop)
RFC 5882 Generic Application of BFD
RFC 5883 BFD for Multihop Paths
RFC 5905 Network Time Protocol
version 4: Protocol and Algorithms
Specification
RFC 5969 IPv6 Rapid Deployment on
IPv4 Infrastructures (6RD)—Protocol
Specification
RFC 6037 Cisco Systems’ Solution for
Multicast in MPLS/BGP IP VPNs
RFC 6085 Address Mapping of
IPv6 Multicast Packets on Ethernet
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STANDARDS AND PROTOCOLS
(applies to all products in series)
IP multicast

RFC 1112 IGMP
RFC 2362 PIM Sparse Mode
RFC 2710 Multicast Listener Discovery
(MLD) for IPv6

RFC 2934 Protocol Independent Multicast
MIB for IPv4
RFC 3376 IGMPv3
RFC 3376 IGMPv3 (host joins only)

RFC 5059 Bootstrap Router (BSR)
Mechanism for Protocol Independent
Multicast (PIM)

IPv6

RFC 2080 RIPng for IPv6
RFC 2460 IPv6 Specification
RFC 2473 Generic Packet Tunneling in
IPv6 RFC 2475 IPv6 DiffServ Architecture
RFC 2529 Transmission of IPv6 Packets
over IPv4

RFC 2545 Use of MP-BGP-4 for IPv6
RFC 2553 Basic Socket Interface
Extensions for IPv6
RFC 2740 OSPFv3 for IPv6
RFC 2893 Transition Mechanisms for
IPv6 Hosts and Routers

RFC 3056 Connection of IPv6 Domains
via IPv4 Clouds
RFC 3162 RADIUS and IPv6
RFC 3315 DHCPv6 (client and relay)
RFC 5340 OSPF for IPv6

MIBs

RFC 1213 MIB II
RFC 1493 Bridge MIB
RFC 1724 RIPv2 MIB
RFC 1850 OSPFv2 MIB
RFC 1907 SNMPv2 MIB
RFC 2011 SNMPv2 MIB for IP
RFC 2012 SNMPv2 MIB for TCP

RFC 2013 SNMPv2 MIB for UDP
RFC 2096 IP Forwarding Table MIB
RFC 2233 Interfaces MIB
RFC2273 SNMPv3 Applications
RFC 2571 SNMP Framework MIB
RFC 2572 SNMP-MPD MIB
RFC 2573 SNMP-Notification MIB

RFC 2574 SNMP USM MIB
RFC 2674 802.1p and IEEE 802.1Q
Bridge MIB
RFC 2737 Entity MIB (version 2)
RFC 2863 The Interfaces Group MIB
RFC 3813 MPLS LSR MIB

Network management

IEEE 802.1D (STP)
RFC 1098 Simple Network Management
Protocol (SNMP)
RFC 1158 Management Information Base
for network management of TCP/IP-based
Internets: MIB-II
RFC 1212 Concise MIB definitions
RFC 1215 Convention for defining traps for
use with the SNMP
RFC 1389 RIPv2 MIB Extension
RFC 1448 Protocol Operations for
version 2 of the Simple Network
Management Protocol (SNMPv2)
RFC 1450 Management Information Base
(MIB) for version 2 of the Simple Network
Management Protocol (SNMPv2)
RFC 1902 Structure of Management
Information for version 2 of the Simple
Network Management Protocol (SNMPv2)
RFC 1903 SNMPv2 Textual Conventions
RFC 1904 SNMPv2 Conformance

RFC 1905 SNMPv2 Protocol Operations
RFC 1906 SNMPv2 Transport Mappings
RFC 1908 Coexistence between
version 1 and version 2 of the
Internet-Standard Network Management
Framework
RFC 1918 Private Internet Address
Allocation RFC 2037 Entity MIB using
SMIv2
RFC 2261 An Architecture for Describing
SNMP Management Frameworks
RFC 2262 Message Processing and
Dispatching for the Simple Network
Management Protocol (SNMP)
RFC 2263 SNMPv3 Applications
RFC 2264 User-based Security Model
(USM) for version 3 of the Simple Network
Management Protocol (SNMPv3)
RFC 2265 View-Based Access Control
Model (VACM) for the Simple Network
Management Protocol (SNMP)
RFC 2272 SNMPv3 Management Protocol
RFC 2273 SNMPv3 Applications

RFC 2274 USM for SNMPv3
RFC 2275 VACM for SNMPv3
RFC 2575 SNMPv3 View-Based Access
Control Model (VACM)
RFC 3164 BSD syslog Protocol
RFC 3411 An Architecture for Describing
Simple Network Management Protocol
(SNMP) Management Frameworks
RFC 3412 Message Processing and
Dispatching for the Simple Network
Management Protocol (SNMP)
RFC 3413 Simple Network Management
Protocol (SNMP) Applications
RFC 3414 SNMPv3 User-Based Security
Model (USM)
RFC 3415 View-Based Access Control
Model (VACM) for the Simple Network
Management Protocol (SNMP)
RFC 3418 Management Information
Base (MIB) for the Simple Network
Management Protocol (SNMP)
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STANDARDS AND PROTOCOLS
(applies to all products in series)
OSPF

RFC 1245 OSPF protocol analysis
RFC 1246 Experience with OSPF
RFC 1583 OSPFv2

RFC 1587 OSPF NSSA
RFC 1765 OSPF Database Overflow
RFC 1850 OSPFv2 Management
Information Base (MIB), traps

RFC 2328 OSPFv2
RFC 2370 OSPF Opaque LSA Option
RFC 3101 OSPF NSSA

QoS/CoS

IEEE 802.1p (CoS)
RFC 2474 DS Field in the IPv4 and
IPv6 Headers
RFC 2475 DiffServ Architecture
RFC 2597 DiffServ Assured Forwarding
(AF)

RFC 2598 DiffServ Expedited Forwarding (EF)
RFC 2697 A Single Rate Three Color
Marker RFC 3168 The Addition of Explicit
Congestion
Notification (ECN) to IP

RFC 3247 Supplemental Information
for the New Definition of the
EF PHB (Expedited Forwarding
Per-Hop Behavior)
RFC 3260 New Terminology and
Clarifications for DiffServ

Security

IEEE 802.1X Port Based Network Access
Control
RFC 2082 RIP-2 MD5 Authentication
RFC 2104 Keyed-Hashing for Message
Authentication
RFC 2138 RADIUS Authentication
RFC 2139 RADIUS Accounting

RFC 2408 Internet Security Association
and Key Management Protocol (ISAKMP)
RFC 2409 The Internet Key Exchange (IKE)
RFC 2412 The OAKLEY Key Determination
Protocol
RFC 2459 Internet X.509 Public Key
Infrastructure Certificate and CRL Profile

RFC 2818 HTTP Over TLS
RFC 2865 RADIUS Authentication
RFC 2866 RADIUS Accounting
RFC 3579 RADIUS Support For
Extensible Authentication Protocol (EAP)
RFC 3580 IEEE 802.1X Remote
Authentication Dial In User Service
(RADIUS) Usage Guidelines

VPN

RFC 1828 IP Authentication using Keyed MD5
RFC 1853 IP in IP Tunneling
RFC 2401 Security Architecture for the
Internet Protocol
RFC 2402 IP Authentication Header
RFC 2403 The Use of
HMAC-MD5-96 within ESP and AH
RFC 2404 The Use of
HMAC-SHA-1-96 within ESP and AH

RFC 2405 The ESP DES-CBC Cipher
Algorithm With Explicit IV
RFC 2406 IP Encapsulating Security
Payload (ESP)
RFC 2407 The Internet IP Security Domain
of Interpretation for ISAKMP
RFC 2410 The NULL Encryption Algorithm
and its use with IPSec
RFC 2411 IP Security Document Roadmap

RFC 3948—UDP Encapsulation of IPSec
ESP Packets
RFC 4301—Security Architecture for the
Internet Protocol
RFC 4302—IP Authentication Header (AH)
RFC 4303—IP Encapsulating Security
Payload (ESP)
RFC 4305—Cryptographic Algorithm
Implementation Requirements for ESP
and AH
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HPE MSR3000 Router Series accessories
Transceivers

HPE X110 100M SFP LC FX Transceiver (JD102B)
HPE X110 100M SFP LC LX Transceiver (JD120B)
HPE X110 100M SFP LC LH40 Transceiver (JD090A)
HPE X110 100M SFP LC LH80 Transceiver (JD091A)
H PE X120 1G SFP LC SX Transceiver (JD118B)
HPE X120 1G SFP LC LX Transceiver (JD119B)
HPE X125 1G SFP LC LH40 1310nm Transceiver (JD061A)
HPE X120 1G SFP LC LH40 1550nm Transceiver (JD062A)
HPE X125 1G SFP LC LH70 Transceiver (JD063B)
HPE X120 1G SFP LC LH100 Transceiver (JD103A)
HPE X120 1G SFP LC BX 10-U Transceiver (JD098B)
HPE X120 1G SFP LC BX 10-D Transceiver (JD099B)

Cables

HPE X200 V.24 DTE 3m Serial Port Cable (JD519A)
HPE X200 V.24 DCE 3m Serial Port Cable (JD521A)
HPE X200 V.35 DTE 3m Serial Port Cable (JD523A)
HPE X200 V.35 DCE 3m Serial Port Cable (JD525A)
HPE X260 RS449 3m DTE Serial Port Cable (JF825A)
HPE X260 RS449 3m DCE Serial Port Cable (JF826A)
HPE X260 RS530 3m DTE Serial Port Cable (JF827A)
HPE X260 RS530 3m DCE Serial Port Cable (JF828A)
HPE X260 Auxiliary Router Cable (JD508A)
HPE X260 E1 RJ45 3m Router Cable (JD509A)
HPE X260 E1 RJ45 20m Router Cable (JD517A)
HPE X260 E1 (2) BNC 75 ohm 3m Router Cable (JD175A)
HPE X260 E1 BNC 20m Router Cable (JD514A)
HPE X260 E1 RJ45 BNC 75-120 ohm Conversion Router Cable (JD511A)
HPE X260 2E1 BNC 3m Router Cable (JD643A)
HPE X260 8E1 BNC 75 ohm 3m Router Cable (JD512A)
HPE X260 T1 Router Cable (JD518A)
HPE X260 SIC-8AS RJ45 0.28m Router Cable (JD642A)
HPE X260 mini D-28 to 4-RJ45 0.3m Router Cable (JG263A)
HPE X260 T3/E3 Router Cable (JD531A)
HPE X260 E1 RJ45 to 2xBNC 75 ohm 3m Router Cable (JH294A)
HPE X260 E1 RJ45 120 ohm 2m Router Cable (JC156A)
HPE X260 E1 RJ45 120 ohm 15m Router Cable (JC151A)
HPE X260 E1 RJ45 120 ohm 30m Router Cable (JC152A)
HPE X260 T1 Router Cable (JD518A)

Power supply

HPE X351 300W 100-240VAC to 12VDC Power Supply (JG527A)
HPE X351 300W -48/-60VDC to 12VDC Power Supply (JG528A)
HPE 5800 750W AC Power Supply (JC089A)
HPE RPS 800 Redundant Power Supply (JD183A)
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HPE MSR3000 Router Series accessories (continued)
Router Modules

HPE MSR 1-port E1/CE1/PRI SIC Module (JG604A)
HPE MSR 9-port 10/100Base-T Switch DSIC Module (JD574B)
HPE MSR 9-port 10/100Base-T PoE Switch DSIC Module (JD621A)
HPE MSR 4-port 10/100Base-T PoE Switch SIC Module (JD620A)
HPE MSR 4-port 10/100Base-T Switch SIC Module (JD573B)
HPE MSR 4-port Gig-T Switch SIC Module (JG739A)
HPE MSR 4-port Gig-T PoE Switch SIC Module (JG740A)
HPE MSR 1-port 10/100Base-T SIC Module (JD545B)
HPE MSR 1-port 100Base-X SIC Module (JF280A)
HPE MSR 1-port GbE Combo SIC Module (JG738A)
HPE MSR 2-port FXO SIC Module (JD558A)
HPE MSR 2-port FXS SIC Module (JD560A)
HPE MSR 1-port E1 Voice SIC Module (JD575A)
HPE MSR 1-port T1 Voice SIC Module (JD576A)
HPE MSR 2-port FXS/1-port FXO SIC Module (JD632A)
HPE MSR 4-port FXS/1-port FXO DSIC Module (JG189A)
HPE MSR 1-port E1/Fractional E1 (75 ohm) SIC Module (JD634B)
HPE MSR 2-port E1/Fractional E1 (75 ohm) SIC Module (JF842A)
HPE MSR 1-port T1/Fractional T1 SIC Module (JD538A)
HPE MSR 1-port Enhanced Serial SIC Module (JD557A)
HPE MSR 2-port Enhanced Sync/Async Serial SIC Module (JG736A)
HPE MSR 4-port Enhanced Sync/Async Serial SIC Module (JG737A)
HPE MSR 1-port ISDN-S/T SIC Module (JD571A)
HPE MSR 8-port Async Serial SIC Module (JF281A)
HPE MSR 16-port Async Serial SIC Module (JG186A)
HPE MSR 1-port 8-wire G.SHDSL (RJ45) DSIC Module (JG191A)
HPE MSR 4G LTE SIC Module for Verizon/LTE 700 MHz/CDMA Rev A (JG742A)
HPE MSR 4G LTE SIC Module for ATT/LTE 700/1700/2100 MHz and UMTS/HSPA+/HSPA/EDGE/GRPS/GSM (JG743A)
HPE MSR 4G LTE SIC Module for Global/LTE 800/900/1800/2100/2600MHz UMTS/HSPA+/HSPA/EDGE/GRPS/
GSM (JG744B)
HPE MSR 1-port E1/T1 Voice SIC Module (JH240A)
HPE MSR HSPA+/WCDMA SIC Module (JG929A)
HPE MSR 1U HMIM Adapter Module (JG416A)
HPE MSR 0.5U HMIM Adapter Module (JG415A)
HPE MSR 1-port E1 Voice HMIM Module (JG429A)
HPE MSR 1-port T1 Voice HMIM Module (JG430A)
HPE MSR 2-port E1 Voice HMIM Module (JG431A)
HPE MSR 2-port T1 Voice HMIM Module (JG432A)
HPE MSR 4-port FXS HMIM Module (JG446A)
HPE MSR 4-port FXO HMIM Module (JG447A)
HPE MSR 4-port E and M HMIM Module (JG448A)
HPE MSR 16-port FXS HMIM Module (JG434A)
HPE MSR 4-port Enhanced Sync/Async Serial HMIM Module (JG442A)
HPE MSR 8-port Enhanced Sync/Async Serial HMIM Module (JG443A)
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HPE MSR3000 Router Series accessories (continued)
HPE MSR 1-port E3/CE3/FE3 HMIM Module (JG436A)
HPE MSR 1-port T3/CT3/FT3 HMIM Module (JG435A)
HPE MSR 1-port OC-3c/STM-1c POS HMIM Module (JG438A)
HPE MSR 2-port Gig-T HMIM Module (JG420A)
HPE MSR 4-port Gig-T HMIM Module (JG421A)
HPE MSR 8-port Gig-T HMIM Module (JG422A)
HPE MSR 2-port 1000BASE-X HMIM Module (JG423A)
HPE MSR 4-port 1000BASE-X HMIM Module (JG424A)
HPE MSR 8-port 1000BASE-X HMIM Module (JG425A)
HPE MSR 24-port Gig-T Switch HMIM Module (JG426A)
HPE MSR 24-port Gig-T PoE Switch HMIM Module (JG427A)
HPE MSR 8-port 10/100/1000BASE-T/2-port 1000BASE-X (Combo) Switch HMIM Module (JG741A)
HPE MSR 1-port OC-3/STM-1 CPOS HMIM Module (JG428A)
HPE MSR 8-port 100BASE-FX/1000BASE-X/4-port 1000BASE-T (Combo) L2/L3 HMIM Module (JH238A)
HPE MSR 16-port Enhanced Async Serial HMIM Module (JG445A)
HPE MSR 8-port E1/CE1/T1/CT1/PRI HMIM Module (JH169A)
HPE MSR 8-port E1/Fractional E1/T1/Fractional T1 HMIM Module (JH172A)
HPE MSR Open Application Platform (OAP) with VMware® vSphere MIM Module (JG532A)
HPE MSR Medium Survivable Branch Communication MIM Module powered by Microsoft Lync® (JG588A)
HPE MSR G2 128-channel Voice Processing Module (JG417A)
License

HPE IPS Activation for MSR3000 E-LTU (JH224AAE)
HPE DV Essential IPS Filter Service for MSR3000 1yr E-LTU (JH228AAE)

Power cords

HPE X290 MSR30 1m RPS Cable (JD637A)

Memory

HPE X600 1G Compact Flash Card (JC684A)
HPE X600 512M Compact Flash Card (JC685A)
HPE X600 256M Compact Flash Card (JC686A)
HPE X610 4GB DDR3 SDRAM UDIMM Memory (JG530A)

Learn more at

hpe.com/networking
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Nokia 7750 Service Router
Release 15
The Nokia 7750 Service Router (SR) series of IP edge routers enables the
delivery of advanced residential, enterprise, and mobile services. For enterprises,
the 7750 SR series provides high-performance networking for cloud, data
center, and branch office applications. Designed to stay ahead of evolving
service demands driven by the cloud, 5G, and the Internet of Things, the
7750 SR product family consists of the 7750 SR series, the 7750 SR-e series,
and the 7750 SR-a series.

High-performance IP edge
The Nokia 7750 SR series delivers high-performance
routing and an extensive range of IP applications
for service provider and enterprise networks. The
7750 SR scales system capacity from 2 Tb/s (half
duplex) to 9.6 Tb/s (half duplex) and is equipped
with high-density Gigabit Ethernet (GE), 10GE,
40GE and 100GE interfaces. At the heart of the
7750 SR is the highly programmable Nokia FP3
network processing silicon, an essential element
in the quest for no compromise, high-speed,
intelligent services and applications that can adapt
to evolving customer requirements.

7750 SR-12e

7750 SR-12

7750 SR-7
1
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Service richness

High availability

With Nokia’s feature-rich Service Router Operating
System (SR OS) and extensive QoS capabilities, the
Nokia 7750 SR has the service richness and tools
to define and deliver the most stringent SLAs for
high-value, differentiated services. With specialized
application processing, the 7750 SR leverages
embedded subscriber, service and application
intelligence to enable deeper levels of integrated
service capabilities. The 7750 SR supports tens
of thousands of service flows for the delivery of
residential mobile and enterprise internet access,
Carrier Ethernet and IP VPN services, and more—
all without compromising performance.

For always-on service delivery, the Nokia 7750 SR
sets the benchmark for high availability. Moving
beyond full system redundancy, the robust SR OS
supports numerous features to maximize network
stability, ensuring IP/MPLS protocols and services
run without interruption. These features include
innovative nonstop routing, nonstop services,
in-service software upgrades (ISSUs) and multichassis resiliency mechanisms.

Full array of
IP edge functions
The MEF Carrier Ethernet (CE) 2.0-certified
7750 SR supports a full array of IP network
functions and applications, including:
• Broadband Network Gateway (BNG) for residential
subscriber management
• Provider edge (PE) router for MPLS-enabled
enterprise VPN, internet access, and cloud and
data center interconnect services
• Mobile aggregation router for 3G, LTE, and LTE-A
mobile backhaul applications
• Mobile packet core gateway supports 2G/3G/4G
SGW/PGW functions and ePDG/TWAG for Wi-Fi®
access
• WLAN gateway for Wi-Fi network aggregation
• Security gateway for securing mobile backhaul
networks
• High-performance IP routing for enterprise WANs,
including connectivity to the data center, internet
and branch offices.

Carrier SDN integration
The 7750 SR and SR OS enable multivendor
software defined networking (SDN) control
integration is enabled through OpenFlow, Path
Computation Element Protocol (PCEP), Border
Gateway Protocol with Link State (BGP-LS) and
NETCONF/YANG interfaces. In combination with the
Nokia Network Services Platform (NSP), the 7750 SR
can be deployed as part of a Carrier SDN solution,
supporting unified service automation and network
optimization across IP, MPLS, Ethernet and optical
transport layers.

IP/optical integration
Tunable 10G and integrated 100G coherent PMQPSK tunable DWDM optics enable the 7750 SR to
interface directly with the photonic transport layer
without requiring optical transponders. A standardsbased GMPLS user-network interface (UNI) enables
the 7750 SR to efficiently coordinate IP routing
and transport requirements across administrative
boundaries and dynamically provision optical
segments and end-to-end transport connections.

Network management
The Nokia 7750 SR is fully managed by the Nokia
NSP, resulting in integrated network management
across the access, aggregation, edge, and core
network.
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Hardware overview
The Nokia 7750 SR series is available in three
chassis variants—the 7750 SR-12e, 7750 SR12 and 7750 SR-7—and supports a wide range
of interfaces, integrated service adapters (ISAs)
and common system modules that are optimized
to address various network and application
requirements. For details on the Nokia 7750 SR-e
series and 7750 SR-a series, refer to the 7750 SR-e
and 7750 SR-a data sheets.
Switch Fabric Module (SFM5-12e) – The SFM5-12e
enables 400 Gb/s line rate connectivity between
all slots of the 7750 SR-12e chassis. The fabric
cards are 3+1 redundant with active-active loadsharing design and are hot-swappable. The SFM512e is a full-height card that is modular in design
and houses the pluggable CPM5 for investment
protection.
Switch Fabric Module (SFM5-12, SFM5-7) – The
SFM5-12 and SFM5-7 enable 200-Gb/s (redundant)
line rate connectivity between all slots of the 7750
SR-12 and SR-7 chassis. The fabric cards are 1+1
redundant with active-active load-sharing design
and are hot-swappable. The SFM-12 and SFM5-7
are full-height cards that are modular in design
and house the pluggable CPM5 for investment
protection.
Control Processor Module (CPM5) – The CPM5
is a pluggable, hot-swappable module housed
within the SFM5-12e, SFM5-12 and SFM5-7.
The CPM5 provides the management, security
and control plane processing for the Nokia 7750
SR-12e, SR-12, and SR-7. Redundant CPMs
operate in a hitless, stateful, failover mode. Central
processing and memory are intentionally separated
from the forwarding function on the interface
modules to ensure utmost system resiliency. Face
plate interfaces include an RJ-45 BITS port and
a 1PPS port and a 10/100/1000BASE (RJ-45)
management interface port.
* Some features are not supported on all MDA-e variants.

Switch Fabric/Control Processor Module (SF/CPM) –
The SF/CPM provides data plane and control plane
functionality in a full-height, hot-swappable module.
The SF/CPM is 1+1 redundant with an active-active
load-sharing design and is housed in an SR-12e,
SR-12, and SR-7. Redundant SF/CPMs operate in a
hitless, stateful, failover mode.Central processing
and memory are intentionally separated from the
forwarding function on the inter face modules
to ensure utmost system resiliency. Face plate
interfaces include an RJ-45 BITS port and a 1PPS
port and a 10/100/1000BASE (RJ-45) management
interface port.
Integrated Media Module (IMM) – IMMs are line
cards providing integrated processing and physical
interfaces on a single module. IMMs are hotswappable and provide high-capacity Ethernet
interfaces, including variants with integrated tunable
DWDM optics, and deliver up to 400 Gb/s (full
duplex) per slot performance. For synchronization
requirements, they also support ITU-T Synchronous
Ethernet (Sync-E) and IEEE 1588v2.
Input/Output Module (IOM) – IOMs are optimized
for versatility in deploying a variety of multiservice
and Ethernet-based applications. Each IOM supports
up to two MDA and ISA module types. IOMs are
hot-swappable. The IOM4-e delivers up to 200 Gb/s
(full duplex) per slot performance and the IOM3-XP
supports up to 50 Gb/s (full duplex) per slot
performance.
Media Dependent Adapter-e (MDA-e) – MDA-e’s,
common with the 7750 SR-12e, SR-12, and SR-7
and the 7750 SR-e series, support up to 100 Gb/s
(full duplex) and provide physical Ethernet interface
connectivity. They are available in a variety of
interface and density configurations and are hotswappable. They are supported with the IOM4-e
in the SR-12e, SR-12, and SR-7 and with the
IOM-e in the SR-e. For synchronization requirements,
they support ITU-T Sync-E and IEEE 1588v2.
They also support a wide range of Optical
Transport Networking (OTN) signals: OTU1e,
OTU2, OTU2e, OTU4; ITU-T G.709 and Forward
Error Correction (FEC)*.
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Media Dependent Adapter (MDA) – MDAs,
available in two hot-swappable types, provide
modular physical interface connectivity and are
available in a variety of interface and density
configurations. MDA-XPs and MDAs support
Ethernet and multiservice interfaces and support
up to 25 Gb/s and 10 Gb/s respectively. For
synchronization requirements, they also support
ITU-T Sync-E and IEEE 1588v2.
Multiservice Integrated Service Module (MS-ISM) –
MS-ISMs are hot-swappable, full-height resource
modules. They provide specialized processing
and buffering for deeper levels of integrated
services and advanced applications. They leverage
two embedded ISA2 general purpose multicore processors and support up to 80 Gb/s of
processing. Combination IMMs support Ethernet
and an embedded ISA2, which supports up to
40 Gb/s of processing.

Integrated Service Module - Mobile Gateway
(ISM-MG) – ISM-MGs are hot-swappable, full-height
modules that fit into any 7750 SR I/O slot and
provide the bearer functions for 2G/3G/4G and
Wi-Fi access networks.
Advanced Power Equalization Modules (APEQs) –
APEQs provide power for the 7750 SR-12e. The low
voltage DC APEQs deliver up to 2800W each. The
high voltage DC APEQs take 260-400 V and provide
3000W each. AC APEQs take 200-240 V single phase
and deliver 3000W each. APEQs support costeffective modular expansion as required.
Power Entry Modules (PEMs) – PEMs provide low
voltage DC power for the 7750 SR-12 and 7750
SR-7 and support cost-effective modular expansion
as required.

Multiservice Integrated Service Adapter 2
(MS-ISA2) – MS-ISA2s, common with the SR-12e,
SR-12, and SR-7 and the SR-e series, are hotswappable, half-height resource adapters. They
provide specialized processing and buffering for
deeper levels of integrated services and advanced
applications. They support up to 40 Gb/s of
processing and insert into an IOM4-e.
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Technical specifications
Table 1. Technical specifications for the 7750 SR series
System throughput

7750 SR-12e

7750 SR-12

7750 SR-7

• Switching capacity: 9.6 Tb/s
(half duplex, non-redundant)
or 7.2 Tb/s (half duplex, redundant)

• Switching capacity: 4 Tb/s
(half duplex, redundant)

• Switching capacity: 2 Tb/s
(half duplex, redundant)

• Per-slot throughput: 200 Gb/s
(full duplex, redundant)

• Per-slot throughput: 200 Gb/s
(full duplex, redundant)

• Per-slot throughput: 400 Gb/s
(full duplex, redundant)
Number of
MDA-e’s/MDAs/ISA2s
per chassis

18

20

10

Number of
IOMs/IMMs/ISMs
per chassis

9

10

5

Common equipment
redundancy

SFM5-12e, CPM5, SF/CPM, Mini-SFM,
advanced power equalizers (APEQs), fans

SFM5-12, CPM5, SF/CPM,
Power Entry Modules (PEMs), fans

SFM5-7, CPM5, SF/CPM, PEMs, fans

Hot-swappable modules

SFM5-12e, CPM5, SFM/CPM-12e,
Mini-SFM-12e, IOMs, MDA-e’s, MDAs,
IMMs, ISMs, ISA2s, VSMs, APEQs,
Enhanced Fan Trays (EFTs)

SFM5-12, CPM5, SF/CPM, IOMs,
IMMs, ISMs, MDA-e’s, MDAs,
ISA2s, PEMs, VSMs, EFTs

SFM5-7, CPM5, SF/CPM, IOMs, MDA-e’s,
MDAs, IMMs, ISMs, ISA2s, VSMs, EFTs

Dimensions*

• Height: 97.8 cm (38.5 in), 22 RU

• Height: 62.2 cm (24.5 in), 14 RU

• Height: 35.6 cm (14 in), 8 RU

• Width: 44.5 cm (17.5 in)

• Width: 44.5 cm (17.5 in)

• Width: 44.5 cm (17.5 in)

• Depth: 76.2 cm (30 in)

• Depth (without cable management):
64.5 cm (25.4 in)

• Depth: 64.8 cm (25.5 in)

• Depth (with cable management):
76.5 cm (30.1 in)
Weight*

• Empty: 79.4 kg (175 lb)

• Empty: 56.4 kg (124.3 lb)

• Loaded: 249.5 kg (550 lb)

• Loaded: 155.7 kg (343.3 lb)

• Empty: 41 kg (90.4 lb) chassis weight
with factory installed fan tray and
air filter
• Loaded: 70.5 kg (155.4 lb)

Power

DC power:

DC power:

DC power:

• DC-40 V to -72 V, 60A or 80A
per feed or

• DC-40 to -72 V, 162 A max, 6480 W or

• DC-40 to -72V, 100A, 4000W max or

• DC-46 to -72V, 175 A max, 8050 W or

• DC-46 to -72V, 100A, 4600W max

• DC 260 to 400 V, 13A per feed

• DC-49 to -55 V, 175 A max, 8575 W or

• 1+1 redundancy

• 4+1 redundancy

• DC-50.5 to -72 V, 175 A max, 8837.5 W

External AC power (option):

External AC power (option):

• 1+1 redundancy

• Input voltage: 200 V AC to 240 V AC

• Input voltage: 200V AC -240V AC,
16A, 50/60Hz per feed

External AC power (option):

• Output voltage: 42 V DC to 56 V DC

• Input voltage: 200 V AC to 240 V AC

• Current: 50 A

• Output voltage: 42 V DC to 56 V DC
• Current: 50 A
Cooling

Front-to-back air flow

• Output voltage:42 V DC to 56 V DC
• Current: 50 A
Front-to-back air flow

Side-to-back air flow

* Dimensions and weights are approximate and subject to change. Refer to the appropriate installation guide for the current dimensions and weights.
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Table 2. Nokia 7750 SR IMM summary
IMM type

Ports

Connector type

Maximum density
7750 SR-12e

7750 SR-12

7750 SR-7

10/100/1000BASE

160 or 80

CSFP or SFP

1440 or 720

1600 or 800

800 or 400

10/100/1000BASE

48

SFP

432

480

240

10GBASE

40

SFP+

360

—

—

10GBASE/100/100BASE (combination)

10/20

SFP+/SFP

90/180

100/200

50/100

10GBASE + 7x50 ISA2 (combination)

10

SFP+

90

100

50

10GBASE

12, 20

SFP+

108, 180

120, 200

60, 100

40GBASE

6

QSFP+

54

60

30

40GBASE/100/100BASE (combination)

3/20

QSFP+/SFP

27/180

30/200

15/100

100GBASE

4

CXP and CFP4

36

—

—

100GBASE

1, 2

CFP

9, 18

10, 20

5, 10

100GBASE/10GBASE (combination)

1/10

CFP/SFP+

9/90

10/100

5/50

100GBASE + 7x50 ISA2 (combination)

1

CFP

9

10

5

100GBASE IMM (DWDM tunable optics)

1

LC

9

10

5

Maximum density

Table 3. Nokia 7750 SR MDA-e summary
MDA-e type

Ports

Connector type

7750 SR-12e

7750 SR-12

7750 SR-7

1000BASE

40 or 20

CSFP or SFP

720 or 360

800 or 400

400 or 200

10GBASE/1000BASE (MACsec*)

12

SFP+/SFP

216

240

120

10GBASE

10, 6

SFP+

180, 108

200, 120

100, 60

100GBASE/40GBASE

2

QSFP28/QSFP+

36

40

20

100GBASE

1, 2

CFP2, CFP4

18, 36

20, 40

10, 20

SR-12e

SR-12

SR-7

* MACsec support is planned for a future SR OS release.

Table 4. Nokia 7750 SR MDA-XP and MDA summary
MDA type

Ports per MDA

Connector type

Maximum density

Ethernet MDA-XP
10/100/1000BASE-TX

48

8 x mini RJ-21

864

960

480

1000BASE

10, 12, 20

SFP

180, 216, 360

200, 240, 400

100, 120, 200

10GBASE/1000BASE (LAN/WAN PHY)
(combination)

2/12

XFP/SFP

36/216

40/240

20/120

10GBASE (LAN/WAN PHY)

1, 2, 4

XFP

18, 36, 72

20, 40, 80

10, 20, 40

Channelized DS3/E3 ASAP

4, 12

1.0/2.3 connectors

72, 216

80, 240

40, 120

Channelized OC-3/STM-1 ASAP

4

SFP

72

80

40

Channelized OC-12/STM-4 ASAP

1

SFP

18

20

10

N/A

N/A

√

√

√

Any Service Any Port (ASAP) MDA

Other
Versatile Service Module-XP
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Table 5. Nokia 7750 SR ISA support summary
ISA type

SR-12e

SR-12

SR-7

Multiservice Integrated Service Adapter 2 (MS-ISA2)

√

√

√

Multiservice Integrated Service Module (MS-ISM)

√

√

√

Integrated Service Module - Mobile Gateway (ISM-MG)*

—

√

√

* Consult the ISM-MG data sheet for details. Support requires SR-OS-MG.

Feature and protocol support highlights

Layer 2 features

Feature and protocol support within the Nokia
7750 SR series includes (but is not limited to):

• Ethernet LAN (ELAN): BGP-VPLS (Virtual Private
LAN Service), Provider Backbone Bridging for VPLS
(PBB-VPLS), Ethernet VPN (EVPN) and PBB-EVPN

IP and MPLS routing features
• IP unicast routing: Routing Information Protocol
(RIP), Intermediate System-to-Intermediate
System (IS-IS), Open Shortest Path First (OSPF),
Multiprotocol Border Gateway Protocol (MBGP),
Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF),
comprehensive control plane protection features
for security, and IPv4 and IPv6 feature parity
• IP multicast routing: Internet Group Management
Protocol (IGMP), Multicast Listener Discovery
(MLD), Protocol Independent Multicast (PIM),
Multicast Source Discovery Protocol (MSDP),
and IPv4 and IPv6 feature parity
• MPLS: Label edge router (LER) and label switch
router (LSR) functions with support for seamless
MPLS designs, MPLS-Transport Profile (MPLS-TP),
Label Distribution Protocol (LDP) and Resource
Reservation Protocol (RSVP) for MPLS signaling
and traffic engineering, Point-to-Point (P2P) and
Point-to-Multipoint (P2MP) label switched paths
(LSPs) with Multicast LDP (MLDP), P2MP RSVP
and weighted Equal-Cost Multi-Path (ECMP)

• E-Line: BGP-VPWS (Virtual Private Wire Service),
EVPN-VPWS and PBB-EVPN
• E-Tree: EVPN and PBB
• EVPN: EVPN-VXLAN (Virtual eXtensible LAN)
to VPLS/EVPN-MPLS gateway functions
Layer 3 features
• IP-VPN, enhanced internet services, EVPN for
Layer 3 services with integrated routing and
bridging (EVPN-IRB), and Multicast VPN (MVPN),
which includes Inter-AS MVPN and
Next Generation MVPN (NG-MVPN)
Platform features
• Ethernet satellites: Port expansion through
local or remote Nokia 7210 Service Access
Switch (SAS)-S series GE, 10GE, 100GE and
SONET/SDH satellite variants, offering 24/48xGE
ports, 64xGE/10GE ports or legacy SONET/SDH
ports over GE, 10GE and 100GE uplinks*

• OAM: Extensive fault and performance operations,
administration and maintenance (OAM) includes
• Segment routing: Support in multiple instances
Ethernet Connectivity Fault Management (CFM)
of IS-IS and OSPF with shortest path tunnel and
(IEEE 802.1ag, ITU-T Y.1731), Ethernet in the
Segment Routing - Traffic Engineering (SR-TE) LSP.
First Mile (EFM) (IEEE 802.3ah), Bi-Directional
The implementation provides Loop-Free Alternate
Fault Detection (BFD), Cflowd, Two-Way Active
(LFA), remote LFA and Topology-Independent
Measurement Protocol (TWAMP), and a full suite
LFA (TI-LFA) protection for both types of tunnels.
of MPLS OAM tools, including GMPLS UNI
PCEP allows the delegation of the SR-TE LSP
to the Nokia NSP or a third-party PCE function
* Requires CPM5, an appropriate chassis mode, and an uplink via an FP2-based IMM/IOM at a minimum for 7750 SR system
and requires CPM5, the chassis set to mixed mode, and an uplink via an FP2-based IMM/IOM at a minimum for 7450 ESS systems.
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• Timing: ITU-T Synchronous Ethernet (SyncE), IEEE
1588v2, Network Time Protocol (NTP), BITS ports
(T1, E1, 2M), and 1PPS
• QoS: Flexible intelligent packet classification;
ingress and egress hierarchical QoS with
multitiered shaping and two-tiered, class fair
hierarchical policing; advanced, scalable network
and service QoS, and end-to-end consistent
QoS regardless of oversubscription or congestion

• VCCI Class A
• EN 55032 Class A
• IEC CISPR 32 Class A
• KN 32 Class A
EMC immunity
• EN 300 386
• EN 55024

• High availability: Nonstop routing, nonstop
services, in-service software upgrade (ISSU),
fast reroute for IP, RSVP, LDP and segment
routing, pseudowire redundancy, ITU-T G.8031
and G.8032, weighted ECMP, and weighted,
mixed-speed link aggregation

• KN 35

Management features
• Management via CLI, SNMP, NETCONF/YANG
and telemetry; comprehensive network and
node management through the Nokia NSP

• IEEE 802.1ag, Connectivity Fault Management

• Multivendor SDN control integration through
OpenFlow, PCEP and BGP-LS interface support

• IEEE 802.1aq, Shortest Path Bridging

Environmental specifications

• IEEE 802.1D, MAC Bridges

• Operating temperature: 5°C to 40°C (41°F to 104°F)

• IEEE 802.1p, Traffic Class Expediting

• Operating relative humidity: 5% to 85%

• IEEE 802.1Q, Virtual LANs

• Operating altitude: Up to 4000 m (13,123 ft)
at 30°C (86°F)

• IEEE 802.1s, Multiple Spanning Trees

Safety standards and
compliance agency certifications
Safety
• IEC/EN/UL/CSA60950-1 Ed2 Am2
• FDA CDRH 21-CFR 1040
• IEC/EN 60825-1
• IEC/EN 60825-2
EMC emission
• ICES-003 Class A
• FCC Part 15 Class A
• AS/NZS CISPR 32 Class A

Ethernet standards
• EEE 802.1AB, Station and Media Access
Control Connectivity Discovery
• IEEE 802.1ad, Provider Bridges
• IEEE 802.1ah, Provider Backbone Bridges
• IEEE 802.1ak, Multiple Registration Protocol
• IEEE 802.1ax, Link Aggregation

• IEEE 802.1w, Rapid Reconfiguration
of Spanning Tree
• IEEE 802.1X, Port Based Network Access Control
• IEEE 802.3ab, 1000BASE-T
• IEEE 802.3ac, VLAN Tag
• IEEE 802.3ad, Link Aggregation
• IEEE 802.3ae, 10 Gb/s Ethernet
• IEEE 802.3ah, Ethernet in the First Mile
• IEEE 802.3ba, 40 Gb/s and 100 Gb/s Ethernet
• IEEE 802.3i, Ethernet
• IEEE 802.3u, Fast Ethernet
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• IEEE 802.3x, Ethernet Flow Control

• ETS 300 019-2-4, pr A 1 Seismic

• IEEE 802.3z, Gigabit Ethernet

• ETSI EN 300 132-2 Power Supply Interface

• ITU-T G.8031, Ethernet Linear Protection
Switching

• WEEE

• ITU-T G.8032, Ethernet Ring Protection Switching
• ITU-T Y.1731, OAM functions and mechanisms
for Ethernet based networks

Telecom standards*
• ANSI T1.105.03

• RoHS
• China RoHS

Network Equipment Building System (NEBS)
• NEBS Level 3
• RBOC requirements:
– ATIS-0600020

• ANSI T1.105.06

– ATIS-0600019

• ANSI T1.105.09

– ATIS-0600010.03

• ANSI T1.403 (DS1)

– ATIS-0600015

• ANSI T1.404 (DS3)

– ATIS-0600015.03

• ITU-T G.703

– ATT-TP-76200

• ITU-T G.707

– VZ.TPR.9205 TEEER

• ITU-T G.813

– VZ.TPR.9305

• ITU-T G.823

– VZ-TPR-9307

• ITU-T G.824
• ITU-T G.825
• ITU-T G.957

MEF certifications
• CE 2.0
– Certified (on E-LAN, E-Line, E-Tree and
E-Access MEF service types)

• Telcordia GR-253-CORE

Environmental

– 100G certified (on E-Line and E-Access
MEF service types)

• ETS 300 019-2-1 Storage Tests, Class 1.2
• ETS 300 019-2-2 Transportation Tests, Class 2.3

• CE 1.0 (MEF 9 and MEF 14)

• ETS 300 019-2-3 Operational Tests, Class 3.2

– Certified

* For ATM, frame relay, PPP and SONET/SDH standards, refer to the installation guide for the full set of compliance standards.
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DATA SHEET

Summit X440 Series
The Intelligent, Affordable Edge

HIGHLIGHTS
Powered by the same robust,
modular operating system as
our BlackDiamond® X8 and other
Summit switches, the Summit
X440 utilizes the benefits of the
ExtremeXOS operating system in
an intelligent, affordable access
edge. The Summit X440 series
switches provide redundant power
supplies, SummitStack capability,
comprehensive security features and
high performance switching in a cost

Overview

effective, small access switch.

The Extreme Networks® Summit® X440 series switches extend the intelligence and

KEY FEATURES
• PoE/PoE+ for wireless access
points, cameras and IP phones
• Extending Intelligent 10/100/1000
• BASE-T connectivity to
the desktop
• Line rate on all ports including 2 x
10GBASE-X SFP+ uplinks
• BASE-X SFP based fiber switches,
for long distance links.
• Stack using SummitStack ports or
SummitStack-V over 10GBASE-X
SFP+ ports

resiliency of the ExtremeXOS® network operating system to the converged access
edge, enabling fine grained Quality of Service (QoS), stacking, high availability
features and identity aware security in a compact, cost effective switch.
Standards-based PoE/PoE+ support (802.3af / 802.3at) allows the Summit X440
series to support the large-scale rollout of converged network devices such as
IP telephones, wireless access points as well as physical security devices such as
video cameras.
With high density, low latency, line rate 10/100/1000 Ethernet, dedicated 10 Gbps
stacking ports, available redundant power supplies, hardware-based IP support
(IPv4 and IPv6) and rich Layer 2 to Layer 4 functionality in a compact, 1RU form
factor, the Summit X440 also provides effective enterprise class network access.

High Availability
•

Modular ExtremeXOS operating system

• Stack up to 8 members
(Using L3 models)

•

Ethernet Automatic Protection Switching (EAPS) resiliency protocol

•

SummitStack™ – highly available, high-speed stacking support

• Stack with other Summit products
from Extreme Networks

•

External power supply for redundant power

• Fan can switch to low speed or off
for minimal noise

High Performance
•

High bandwidth, non-blocking architecture

• Edge switching for both AC and
DC powered environments

•

Quality of Service (QoS) with advanced traffic

• Energy Efficient Ethernet - IEEE
802.3az

• Automatic provisioning via Universal Port capability

management capabilities

•

Comprehensive network management functionality

Summit X440 – Data Sheet
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•

8, 24, or 48-port Gigabit Ethernet (GbE) connectivity in a
1RU form factor

•

SummitStack 40 Gbps

•

10 Gigabit Ethernet (10GbE) uplinks

Comprehensive Security Features
•
•

Identity aware policy and host integrity enforcement
Extensive MAC and IP security functionality to help prevent
man-in-the-middle attacks

•
•

Stacking
Each of the Summit X440 models with two SummitStack
stacking ports, provide a 40 Gigabit stacking solution. This
stacking capability offers compatibility with other Extreme
Networks stackable switches, including the Summit X250e,
Summit X450a/e, Summit X460 with SummitStack module,
Summit X480 with VIM2-SummitStack, and Summit X650 with
VIM1-SummitStack or VIM1-10G8X – allowing up to eight units in
a stack.
The Summit X440 models with two 10 Gigabit Ethernet (10GbE)

Universal Port dynamic security profile to provide fine

links can also stack using SummitStack-V alternative stacking.

granular security policy in the network

This stacking method also offers compatibility with other

Multiple network edge authentication support with multiple
endpoints per port

Software Defined Networking (SDN)
ExtremeXOS implementations of OpenFlow APIs allow an
external OpenFlow-based SDN controller to access and
control the forwarding plane of ExtremeXOS network devices.
ExtremeXOS-based switches offer a programming interface

Extreme Networks stackable switches that use 10GbE ports for
SummitStack-V including Summit X450e, X450a, X460, X480,
X650, X670 and X770V.
The SummitStack stacking architecture is designed for rapid
failover capability with n-1 master redundancy, distributed Layer
2 and Layer 3 switching, link aggregation across the stack, and
50 millisecond failover in most cases for path failure and hitless
master/backup failover.

through OpenFlow to enable high degree of automation in
provisioning network services for many upper layer business
critical applications running the OpenFlow-based SDN controller.
Extreme XOS-based switches also allow for integration with the
OpenStack open source cloud computing platform for public
and private clouds through the Extreme Networks Quantum
plugin. The plugin provides a scalable, automated, rich APIdriven system that enables networking-as-a-service model

• Single management point for up to eight units
• High-speed 40 Gbps stacking
• Rapid Failover for converged applications
• Can mix Summit X250e, Summit X440 Series, Summit
X450a/e,- Series, Summit X460, Summit X480, Summit X650 and
Summit X670 Series switches for SummitStack™ 40 Gbps stacking

managing data center interconnect solutions and large multitenant networks.

Audio Video Bridging (AVB)
ExtremeXOS® supports IEEE Audio Video Bridging (AVB)
standards to enable reliable real-time audio and video
transmissions over Ethernet, for high-definition and timesensitive multimedia streams with assigned Quality of Service
(QoS). ExtremeXOS leverages AVB to identify and reserve
network resources for A/V traffic streams and supports
synchronous streaming capabilities to ensure reliable and
high-quality A/V transmissions over Ethernet. AVB also enables
time sensitive multimedia streams to be sent over the Ethernet
network with low latency and provides service quality for high
definition information and entertainment applications.

IEEE 802.3at PoE-plus
Summit X440 PoE+ models support both IEEE 802.3at PoEplus and IEEE. 802.3af PoE. Summit X440 models that support
PoE-plus provide a cumulative total 170 watt or 380 watt power
budget, which can be allocated across all of the RJ45 ports on
that particular switch.
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Technical Specifications
PERFORMANCE

WEIGHT AND PHYSICAL DIMENSIONS

SWITCH MODEL

AGGREGATED
SWITCH
BANDWIDTH

FRAME
FORWARDING
RATE

Summit X440-8t

64 Gbps

48 Mpps

Summit X440-8p

64 Gbps

48 Mpps

Summit X440-24t

88 Gbps

65 Mpps

Summit X440-24tDC

88 Gbps

65 Mpps

Summit X440-24p

88 Gbps

65 Mpps

Summit X440-24x

88 Gbps

65 Mpps

Summit X440-48t

136 Gbps

101 Mpps

Summit X440-48tDC

136 Gbps

101 Mpps

Summit X440-48p

136 Gbps

101 Mpps

Summit X440-24t-10G

88 Gbps

65 Mpps

Summit X440-24p-10G

88 Gbps

65 Mpps

Summit X440-24x-10G

88 Gbps

65 Mpps

Summit X440-48t-10G

136 Gbps

101 Mpps

Summit X440-48p-10G

136 Gbps

101 Mpps

Additional Performance
Specifications

SWITCH MODEL

WEIGHT

PHYSICAL DIMENSION

Summit X440-8t

5.8 lb (2.640 kg)

Summit X440-8p

6.7 lb (3.035 kg)

Height: 1RU, 1.73 inches (4.4 cm)
Width: 12.0 inches (30.5 cm)
Depth: 10.3 inches (26.1 cm)

Summit X440-24t

8.4 lb (3.825 kg)

Summit X440-24p

9.8 lb (4.465 kg)

Summit X440-24x

8.4 lb (3.825 kg)

Summit X440-24tDC

8.5 lb (3.869 kg)

Summit X440-48t

9.1 lb (4.125 kg)

Summit X440-24x

9.1 lb (4.130 kg)

Summit X440-48p

10.7 lb (4.845 kg)

Summit X440-24t-10G

8.5 lb (3.865 kg)

Summit X440-24p-10G

9.8 lb (4.475 kg)

Summit X440-24x-10G

8.5 lb (3.865 kg)

• Max Packet Size: 9KB (Jumbo

• 512MB Compact Flash

per trunk: 8

Height: 1RU, 1.73 inches (4.4 cm)
Width: 17.4 inches (44.1 cm)
Depth: 10.0 inches (25.4 cm)

• Single Core CPU, 500 MHz clock
• 512MB ECC DRAM

• Total Trunks: 128 load sharing, members

Height: 1RU, 1.73 inches (4.4 cm)
Width: 17.4 inches (44.1 cm)
Depth: 10.0 inches (25.4 cm)

CPU, Memory

• Latency: <5 µs (64-byte)
Frame Support)

Height: 1RU, 1.73 inches (4.4 cm)
Width: 17.4 inches (44.1 cm)
Depth: 10.0 inches (25.4 cm)

QoS, Rate Limiting
• Ingress bandwidth meters: 1,024

• VLANs: 4,094

• Ingress metering granularity: 8 Kbps

• Ingress ACLs: 1,024

• Ingress bandwidth policing/rate limiting

Forwarding Tables
• Layer 2/MAC Addresses: 16K
• Layer 2/Multicast Groups: 1K
• IPv4 LPM Entries: 32
• IPv6 LPM Entries: 16
• IPv4 Host Addresses: 509
• IPv6 Host Addresses: 256
• Layer 3 Interfaces: 256

per flow/ACL
• Egress QoS queues/port: 8
• Egress bandwidth rate shaping per egress queue and
per port
• Egress rate granularity: 64 Kbps

LED Indicators
• Per port status LED including power status
• System Status LEDs: management, fan
and power

• IP Multicast Groups: 64
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Operating Conditions
Temperature Range
• 0° C to 45° C (32° F to 113° F)
• Humidity: 10% to 95% relative humidity, non-condensing
• Altitude: 0 to 3,000 meters (9,850 feet)
• Shock (half sine): 30 m/s2 (3 G), 11 ms, 60 shocks

International EMC Standards
• CISPR 22:2008 Class A (International Emissions for ITE
Equipment)
• CISPR 24:2010 Class A (International Immunity for ITE
Equipment)
• IEC 61000-4-2:2008/EN 61000-4-2:2009 (Electrostatic
Discharge, 8kV Contact, 15kV Air, Criteria A)

• Random vibration: 3 to 500 Hz

• IEC 61000-4-3:2010/EN 61000-4-3:2006+A12008 +A2:2010

• at 1.5 G rms

• Radiated Immunity 20V/m, 80-960MHz, Criteria A

Storage & Transportation
Conditions (Packaged)
• Transportation Temperature: -40° C to 70° C (-40° F to 158° F)
• Storage and Transportation Humidity: 10% to 95% RH,
non-condensing
• Packaged Shock (Half Sine): 180 m/s2 (18 G), 6ms, 600
shocks
• Packaged Sine Vibration: 5-62 Hz @ Velocity 5mm/s, 62500 Hz @ 0.2G
• Packaged Random Vibration: 5-20 Hz @ 1.0 ASD w/-3dB/
oct. from 20-200 Hz
• 14 drops min on sides & corners @ 42”
(<15kg box)

EMI/EMC Standards
• FCC CFR 47 part 15 Class A (USA)
• ICES-003 Class A (Canada)
• 2004/108/EC EMC Directive
• EN 55022:2010 Class A (Emissions
for ITE Equipment)
• EN 55024:2010 Class A includes EN 61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 11
• EN 55011 :2009+A1:2010 (Emissions for Industrial, Scientific
& Medical Radio Frequency Equipment)
• EN 61000-3-2: 2006+A2 2009 (Harmonics)

• Radiated Immunity 10V/m, 960-2100MHz, Criteria A
• Radiated Immunity 5V/m, 2100-2700MHz, Criteria A
• IEC 61000-4-4:2011/EN 61000-4-4: 2004+A1: 2010 Transient
Burst
• Power AC, ± 2.0kV, Criteria A
• Power DC, ± 2.0kV CM, 1kV DM, Criteria A
• I/O Cables, ± 2.0kV for all I/O longer than 3m
• IEC 61000-4-5:2005/EN 61000-4-5:2006 Surge, Test to
2/4kV, Level 3
• AC Power, 1/2kV , Criteria A
• DC Power 1kV DM, 2kV CM, Criteria A
• I/O 1kV L-G, Criteria A
• IEC 61000-4-6:2008/EN 61000-4-6:2009 Conducted
Immunity, 0.15-80 MHz, 10V/m unmod. RMS, Criteria A
• IEC 61000-4-8:2009/EN 61000-4-8:2010 Magnetic
Immunity, Not applicable to Extreme’s equipment
• IEC 61000-4-11:2004/EN 61000-4-11:2004 Power Dips &
Interruptions, >30%, 25 periods, Criteria C
• VCCI Class A (Japan Emissions)
• ACMA (C-Tick) (Australia Emissions)
• CCC Mark
• KCC Mark, EMC Approval (Korea)

Telecom Standards

• EN 61000-3-3:2008 (Flicker)

• ETSI EN 300 386: V1.5.1 (2010-10) EMC Telecommunications

• EN 61000-6-4: 2007+A1: 2011 (General Emissions for

• ETSI EN 300 019 (Environmental for Telecommunications)

Industrial, Scientific & Medical)
• EN 61000-6-2:2005 (General Immunity for Industrial,
Scientific & Medical)
• EN 50121-4:2006 (Emission and immunity of the signaling
and telecommunications apparatus)

• MEF 9 compliant
• MEF 14 compliant

IEEE 802.3 Media Access Standards
• IEEE 802.3ab 1000BASE-T
• IEEE 802.3z 1000BASE-X
• IEEE 802.3at PoE Plus
• IEEE 802.3az (EEE)
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Environmental Standards

Warranty

• EN/ETSI 300 019-2-1 v2.1.2 - Class 1.2 Storage

• Ltd. Lifetime with express Advanced Hardware Replacement

• EN/ETSI 300 019-2-2 v2.1.2 - Class 2.3 Transportation

• For warranty details, visit http://www.extremenetworks.com/

• EN/ETSI 300 019-2-3 v2.1.2 - Class 3.1e Operational
• EN/ETSI 300 753 (1997-10) - Acoustic Noise
• ASTM D3580 Random Vibration
Unpackaged 1.5G

go/warranty

Safety Standards
• UL 60950-1 2nd Ed., Listed Device (U.S.)

External Ports
SWITCH MODEL

PORTS

Summit X440-8t

•
•
•
•

8 x 10/100/1000BASE-T (RJ45) ports
4 x 100/1000BASE-X (SFP) unpopulated ports
2 x SummitStack
1 x Serial (console port) and 1 x 10/100BASE-T out-of-band management port

Summit X440-8p

•
•
•
•

8 x 10/100/1000BASE-T PoE-plus(RJ45) ports
4 x 100/1000BASE-X (SFP) unpopulated ports
2 x SummitStack
1 x Serial (console port) and 1 x 10/100BASE-T out-of-band management port

Summit X440-24t

•
•
•
•
•

24 x 10/100/1000BASE-T (RJ45) – 4 ports are combo ports
4 x 100/1000BASE-X (SFP) unpopulated combo ports
2 x SummitStack
1 x Serial (console port) and 1 x 10/100BASE-T out-of-band management port
1 x Redundant Power Supply connector

Summit X440-24tDC

•
•
•
•
•
•
•

2 x SummitStack
24 x 10/100/1000BASE-T (RJ45) – 4 ports are combo ports
4 x 100/1000BASE-X (SFP) unpopulated combo ports
2 x SummitStack
1 x Serial (console port) and 1 x 10/100BASE-T out-of-band management port
1 x DC PSU
1 x Redundant Power Supply connector

Summit X440-24p

•
•
•
•
•

24 x 10/100/1000BASE-T PoE-plus(RJ45) – 4 ports are combo ports
4 x 100/1000BASE-X (SFP) combo ports
2 x SummitStack
1 x Serial (console port ) and 1 x 10/100BASE-T out-of-band management port
1 x Redundant Power Supply connector

Summit X440-24x

•
•
•
•
•

24 x 100/1000BASE-X (SFP) unpopulated ports – 4 ports are combo ports
4 x 10/100/1000BASE-T (RJ45) combo ports
2 x SummitStack
1 x Serial (console port ) and 1 x 10/100BASE-T out-of-band management port
1 x Redundant Power Supply connector

Summit X440-48t

•
•
•
•
•

48 x 10/100/1000BASE-T (RJ45) – 4 ports are combo ports
4 x 100/1000BASE-X (SFP) unpopulated combo ports
2 x SummitStack
1 x Serial (console port) and 1 x 10/100BASE-T out-of-band management port
1 x Redundant Power Supply connector

Summit X440-48tDC

•
•
•
•
•
•

48 x 10/100/1000BASE-T (RJ45) – 4 ports are combo ports
4 x 100/1000BASE-X (SFP) unpopulated combo ports
2 x SummitStack
1 x Serial (console port) and 1 x 10/100BASE-T out-of-band management port
1 x DC PSU
1 x Redundant Power Supply connector

Summit X440-48p

•
•
•
•
•

48 x 10/100/1000BASE-T PoE-plus(RJ45) – 4 ports are combo ports
4 x 100/1000BASE-X (SFP) combo ports
2 x SummitStack
1 x Serial (console port) and 1 x 10/100BASE-T out-of-band management port
1 x Redundant Power Supply connector

Summit X440-24t-10G

24 x 10/100/1000BASE-T (RJ45) – 4 ports are combo ports
4 x 100/1000BASE-X (SFP) unpopulated combo ports
2 x 10GBASE-X SFP+ (1G/10G dual speed) unpopulated
1 x Serial (console port) and 1 x 10/100BASE-T out-of-band management port
1 x Redundant Power Supply connector

Summit X440-24p-10G

24 x 10/100/1000BASE-T PoE-plus(RJ45) – 4 ports are combo ports
4 x 100/1000BASE-X (SFP) combo ports
2 x 10GBASE-X SFP+ (1G/10G dual speed) unpopulated
1 x Serial (console port) and 1 x 10/100BASE-T out-of-band management port
1 x Redundant Power Supply connector
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External Ports - continued
SWITCH MODEL

PORTS

Summit X440-24x-10G

•
•
•
•
•

24 x 100/1000BASE-X (SFP) unpopulated ports – 4 ports are combo ports
4 x 10/100/1000BASE-T (RJ45) combo ports
2 x 10GBASE-X SFP+ (1G/10G dual speed) unpopulated
1 x Serial (console port) and 1 x 10/100BASE-T out-of-band management port
1 x Redundant Power Supply connector

Summit X440-48t-10G

•
•
•
•
•

48 x 10/100/1000BASE-T (RJ45) – 2 ports are combo ports
2 x 100/1000BASE-X (SFP) unpopulated combo ports
2 x 10GBASE-X SFP+ (1G/10G dual speed) unpopulated
1 x Serial (console port) and 1 x 10/100BASE-T out-of-band management port
1 x Redundant Power Supply connector

Summit X440-48p-10G

•
•
•
•
•

48 x 10/100/1000BASE-T PoE-plus(RJ45) – 2 ports are combo ports
2 x 100/1000BASE-X (SFP) combo ports
2 x 10GBASE-X SFP+ (1G/10G dual speed) unpopulated
1 x Serial (console port) and 1 x 10/100BASE-T out-of-band management port
1 x Redundant Power Supply connector

Fan Speed and Acoustic Noise
SWITCH MODEL

LOW SPEED

HIGH SPEED

RPM

dB(A) Sound Pressure (LpA)

RPM

dB(A) Sound Pressure (LpA)

Summit X440-8t

0 (no fan)

0 (no fan)

0 (no fan)

0 (no fan)

Summit X440-8p

6800

44

11000

55

Summit X440-24t

0 (fan not on)

0 (fan not on)

11000

55

Summit X440-24tDC

0 (fan not on)

15

10500

51

Summit X440-24p

5900

42

11000

57

Summit X440-24x

0 (fan not on)

0 (fan not on)

11000

52

Summit X440-48t

5900

39

11000

55

Summit X440-48tDC

5900

39

10500

52

Summit X440-48p

5900

42

11000

57

Summit X440-24t-10G

0 (fan not on)

0 (fan not on)

11000

55
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Fan Speed and Acoustic Noise
SWITCH MODEL

LOW SPEED

HIGH SPEED

RPM

dB(A) Sound Pressure (LpA)

RPM

dB(A) Sound Pressure (LpA)

Summit X440-24x-10G

5900

42

11000

57

Summit X440-24x-10G

5900

42

11000

53

Summit X440-48t-10G

5900

39

11000

55

Summit X440-48p-10G

5900

42

11000

57

Note: Sound pressure is measured in accordance with ISO 7779:2010(E).

Power Specifications
SWITCH MODEL

EFFICIENCY

POE BUDGET

EFFICIENCY

Summit X440-8t

39W

Summit X440-8p

240W

70%

Summit X440-24t

44W

Summit X440-24tDC

38W

Summit X440-24p

585W

Summit X440-24x

46W

70%

Summit X440-48t

60W

70%

Summit X440-48tDC

57W

82%

Summit X440-48p

600W

Summit X440-24t-10G

44W

Summit X440-24p-10G

585W

Summit X440-24x-10G

46W

75%

Summit X440-48t-10G

95W

66%

170W

70%
70%
79%

380W

380W

70%

69%
75%

380W

75%

Accessories
EXTERNAL POWER SUPPLY
EPS-C2

Front View of the EPS-C2 Populated with 3 750W Power Supplies

The EPS-C2 is an external power supply that supplies redundant
power to Summit X440 switches. The EPS-C2 is a standalone
unit that can be rack mounted in a regular 19-inch rack system.
The EPS-C2 can be populated with up to three Summit 750W
PoE AC PSU to provide a total redundant power budget of up

Rear View of the EPS-C2

to 2250W. The EPS-C2 can connect up to five Summit X440
switches, actively providing power to all five if needed.
EPS-C2 Connected to a Summit X440
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EPS MODEL

REDUNDANT POWER SUPPLY OUTPUT BLOCKS

EPS-C2

1 terminal block of 2x9 pins - used for other Summit switches
5 terminal blocks of 2x7 pins - used by Summit X440s Low Speed

EPS MODEL

ALLOWABLE PSU

ALLOWABLE PSU

POWER CORD INPUT
PLUG/INPUT SOCKET

POWER CORD INPUT
PLUG/INPUT SOCKET

EPS-C2

Summit 750W PoE AC PSU

IEC 320 C14

IEC 320 C13/C14

Min 18AWG

EPS MODEL

WEIGHT

ALLOWABLE PSU

EPS-C2

2.27 lb (5.0 kg)

Height: 1RU, 1.73 inches (4.4 cm)
Width: 17.4 inches (44.1 cm)
Depth: 15.1 inches (38.4 cm)

SWITCH MODEL

POWER SUPPLY
INPUT SOCKET

POWER CORD INPUT PLUG/
INPUT SOCKET

POWER SUPPLY
CORD GAUGE

REDUNDANT POWER SUPPLY
INPUT SOCKET

Summit X440-8t

IEC 320 C14

IEC 320 C13/C14

Min 18AWG

n/a

Summit X440-8p

IEC 320 C14

IEC 320 C13/C14

Min 18AWG

n/a

Summit X440-24t

IEC 320 C14

IEC 320 C13/C14

Min 18AWG

2x7 pin terminal block

Summit X440-24tDC

#6 Terminal Block

#6, Crimp lugs, 16/14 AWG

Min 14 AWG

2x7 pin terminal block

Summit X440-24p

IEC 320 C14

IEC 320 C13/C14

Min 18AWG

2x7 pin terminal block

Summit X440-24x

IEC 320 C14

IEC 320 C13/C14

Min 18AWG

2x7 pin terminal block

Summit X440-48t

IEC 320 C14

IEC 320 C13/C14

Min 18AWG

2x7 pin terminal block

Summit X440-24tDC

#6 Terminal Block

#6, Crimp lugs, 16/14 AWG

Min 14 AWG

2x7 pin terminal block

Summit X440-48p

IEC 320 C14

IEC 320 C13/C14

Min 18AWG

2x7 pin terminal block

Summit X440-24t-10G

IEC 320 C14

IEC 320 C13/C14

Min 18AWG

2x7 pin terminal block

Summit X440-24p-10G

IEC 320 C14

IEC 320 C13/C14

Min 18AWG

2x7 pin terminal block

Summit X440-24x-10G

IEC 320 C14

IEC 320 C13/C14

Min 18AWG

2x7 pin terminal block
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750W AC PSU (Model 10931) for PoE switches
PHYSICAL SPECIFICATIONS

Dimensions

Height 40 mm (1.57 inches)
Width 80 mm (3.15 inches)
Depth 241.5 mm (9.5 inches)

Weight

2.25 lb (1.02kg)

POWER SPECIFICATIONS
Voltage input range

85-264 VAC

Nominal input ratings

100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz, 10 A

Nominal input current at full load

10 A at 90 VAC (low-line)
3.7 A at 230 VAC (high-line)

Line frequency range

47 to 63 Hz

Maximum inrush current

35 A

Output

12 VDC, 25 A maximum, 300 Watts
55 VDC, 8.18 A maximum, 450 Watts
3.3 VDC, 3.03 A maximum, 10 Watts

Power Supply input socket

IEC 320 C14

Power cord input plug

IEC 320 C13

Efficiency

Low Line: 88% at 50% load and 86% at 100% load
High Line: 90% at 50% and 100% loads

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS
Operating Temperature

0 deg C to 45 deg C normal operation

Storage Temperature

-40 deg C to 70 deg C

Operating Humidity

20% to 90% relative humidity, non-condensing

Operational Shock

30 m/s2 (3g)

Ordering Information
PART NUMBER

NAME

DESCRIPTION

16501

Summit X440-8t

8 10/100/1000BASE-T, 4 1000BASE-X unpopulated SFP, SummitStack Stacking ports, 1
AC PSU, ExtremeXOS Edge license

16501T

Summit X440-8t-TAA

8 10/100/1000BASE-T, 4 1000BASE-X unpopulated SFP, SummitStack Stacking ports, 1
AC PSU, ExtremeXOS Edge license, TAA model

16502

Summit X440-8p

8 10/100/1000BASE-T PoE-plus, 4 1000BASE-X unpopulated SFP, SummitStack Stacking
ports, 1 AC PSU, ExtremeXOS Edge license

16502T

Summit X440-8p-TAA

8 10/100/1000BASE-T PoE-plus, 4 1000BASE-X unpopulated SFP, SummitStack Stacking
ports, 1 AC PSU, ExtremeXOS Edge license, TAA model

16503

Summit X440-24t

24 10/100/1000BASE-T, 4 1000BASE-X unpopulated SFP (4 SFP ports shared
with10/100/1000BASE-T ports), SummitStack Stacking ports, 1 AC PSU, ExtremeXOS
Edge license, connector for external power supply

16503T

Summit X440-24t-TAA

24 10/100/1000BASE-T, 4 1000BASE-X unpopulated SFP (4 SFP ports shared with
10/100/1000BASE-T ports), Summit Stack Stacking ports, 1 AC PSU, ExtremeXOS Edge
license, connector for external power supply, TAA model

16519

Summit X440-24tDC

24 10/100/1000BASE-T, 4 1000BASE-X unpopulated SFP (4 SFP ports shared with
10/100/1000BASE-T ports), Summit Stack Stacking ports, 1 DC PSU, ExtremeXOS Edge
license, connector for external power supply.

16504

Summit X440-24p

24 10/100/1000BASE-T PoE-plus, 4 1000BASE-X unpopulated SFP (4 SFP ports shared
with10/100/1000BASE-T ports), SummitStack Stacking ports, 1 AC PSU, ExtremeXOS
Edge license, connector for external power supply
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PART NUMBER

NAME

DESCRIPTION

16504T

Summit X440-24p-TAA

24 10/100/1000BASE-T PoE-plus, 4 1000BASE-X unpopulated SFP (4 SFP ports shared
with 10/100/1000BASE-T ports), Summit Stack Stacking ports, 1 AC PSU, ExtremeXOS
Edge license, connector for external power supply, TAA model

16513

Summit X440-24x

24 100/1000BASE-X SFP ports, 4 gigabit combo ports (4 RJ45 ports shared with
100/1000BASE-X ports), SummitStack Stacking ports, 1 AC PSU, ExtremeXOS Edge
license, connector for external power supply

16505

Summit X440-48t

48 10/100/1000BASE-T, 4 1000BASE-X unpopulated SFP (4 SFP ports shared with
10/100/1000BASE-T ports), SummitStack Stacking ports, 1 AC PSU, ExtremeXOS Edge
license, connector for external power supply

16520

Summit X440-48tDC

48 10/100/1000BASE-T, 4 1000BASE-X unpopulated SFP (4 SFP ports shared with
10/100/1000BASE-T ports), Summit Stack Stacking ports, 1 DC PSU, ExtremeXOS Edge
license, connector for external power supply.

16505T

Summit X440-48t-TAA

48 10/100/1000BASE-T, 4 1000BASE-X unpopulated SFP (4 SFP ports shared with
10/100/1000BASE-T ports), SummitStack Stacking ports, 1 AC PSU, ExtremeXOS Edge
license, connector for external power supply, TAA model

16506

Summit X440-48p

48 10/100/1000BASE-T PoE-plus, 4 1000BASE-X unpopulated SFP (4 SFP ports shared
with 10/100/1000BASE-T ports), SummitStack Stacking ports, 1 AC PSU, ExtremeXOS
Edge license, connector for external power supply

16506T

Summit X440-48p-TAA

48 10/100/1000BASE-T PoE-plus, 4 1000BASE-X unpopulated SFP (4 SFP ports shared
with 10/100/1000BASE-T ports), SummitStack Stacking ports, 1 AC PSU, ExtremeXOS
Edge license, connector for external power supply, TAA model

16507

Summit X440-24t-10G

24 10/100/1000BASE-T, 2 1000BASE-X unpopulated SFP (2 SFP ports shared with
10/100/1000BASE-T ports), 2 10GBASE-X SFP+, 1 AC PSU, ExtremeXOS Edge license,
connector for external power supply

16507T

Summit X440-24t-10G-TAA

24 10/100/1000BASE-T, 4 1000BASE-X unpopulated SFP (2 4 SFP ports shared with
10/100/1000BASE-T ports), 2 10GBASE-X SFP+, 1 AC PSU, ExtremeXOS Edge license,
connector for external power supply, TAA model

16508

Summit X440-24p-10G

24 10/100/1000BASE-T PoE-plus, 2 1000BASE-X unpopulated SFP (2 SFP ports shared
with 10/100/1000BASE-T ports), 2 10GBASE-X SFP+, 1 AC PSU, ExtremeXOS Edge
license, connector for external power supply

16508T

Summit X440-24p-10G-TAA

24 10/100/1000BASE-T PoE-plus, 4 1000BASE-X unpopulated SFP (4 SFP ports shared
with 10/100/1000BASE-T ports), 2 10GBASE-X SFP+, 1 AC PSU, ExtremeXOS Edge
license, connector for external power supply, TAA model

16514

Summit X440-24x-10G

24 100/1000BASE-X SFP ports, 4 gigabit combo ports (4 RJ45 ports shared with
100/1000BASE-X ports), 2 10GBASE-X SFP+, 1 AC PSU, ExtremeXOS Edge license,
connector for external power supply

16509

Summit X440-48t-10G

48 10/100/1000BASE-T, 2 1000BASE-X unpopulated SFP (2 SFP ports shared with
10/100/1000BASE-T ports), 2 10GBASE-X SFP+, 1 AC PSU, ExtremeXOS Edge license,
connector for external power supply

16509T

Summit X440-48t-10G-TAA

48 10/100/1000BASE-T, 2 1000BASE-X unpopulated SFP (2 SFP ports shared with
10/100/1000BASE-T ports), 2 10GBASE-X SFP+, 1 AC PSU, ExtremeXOS Edge license,
connector for external power supply, TAA model

16510

Summit X440-48p-10G

48 10/100/1000BASE-T PoE-plus, 2 1000BASE-X unpopulated SFP (2 SFP ports shared
with 10/100/1000BASE-T ports), 2 10GBASE-X SFP+, 1 AC PSU, ExtremeXOS Edge
license, connector for external power supply

16510T

Summit X440-48p-10G-TAA

48 10/100/1000BASE-T PoE-plus, 2 1000BASE-X unpopulated SFP (2 SFP ports shared
with 10/100/1000BASE-T ports), 2 10GBASE-X SFP+, 1 AC PSU, ExtremeXOS Edge
license, connector for external power supply, TAA model

16513

Summit X440-24x

24 100/1000BASE-X SFP ports, 4 gigabit combo ports (4 RJ45 ports shared with
100/1000BASE-X ports), SummitStack Stacking ports, 1 AC PSU, ExtremeXOS Edge
license, connector for external power supply

16521

Summit X440 Adv. Edge License

ExtremeXOS Advanced Edge License for Summit X440 Series Switches

16522

Summit X440 OpenFlow
FeaturePack

ExtremeXOS SDN - OpenFlow Feature Pack for Summit X440 series switches

16523

X440 Multimedia(AVB) Feature Pack

ExtremeXOS Audio Video Bridging Feature Pack for Summit X440 series switches

10936

EPS-C2

External Power System Chassis 2. Accepts up to three Summit 750W AC PoE PSU 48V
power supplies. Accepts up to 3 EPS-CBL-2x7 or up to 1 EPS-CBL-2x9 cables.

10939

EPS-CBL-2x7

External Power System Cable (1M) that connects EPS to any Summit X440 for providing
redundant DC power.

Summit X440 – Data Sheet
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PART NUMBER

NAME

DESCRIPTION

10931

Summit 750W PoE AC PSU

PoE AC Power Supply module for EPS-C2 Chassis Redundant Power Supply

10301

10GBASE-SR SFP+

10GBASE-SR SFP+, 850nm, LC Connector, transmission length of up to 300m on MMF

10302

10GBASE-LR SFP+

10GBASE-LR SFP+, 1310nm, LC Connector, transmission length of up to 10km on SMF

10309

10GBASE-ER SFP+

10GBASE-ER SFP+, 1550nm, LC connector, transmission length of up to 40km on SMF

10310

10GBASE-ZR SFP+

10GBASE-ZR SFP+ 1550nm, LC connector, transmission length up to 80km on SMF

10303

SFP+ LRM Module

10 Gigabit Ethernet SFP+ module, 1310nm, legacy MMF 220m link, LC connector

10304

10GBASE-CR SFP+ 1m

10GBASE-CR SFP+ pre-terminated twin-ax copper cable with link lengths of 1m

10305

10GBASE-CR SFP+ 3m

10GBASE-CR SFP+ pre-terminated twin-ax copper cable with link lengths of 3m

10306

10GBASE-CR SFP+ 5m

10GBASE-CR SFP+ pre-terminated twin-ax copper cable with link lengths of 5m

10307

10GBASE-CR SFP+ 10m

10GBASE-CR SFP+ pre-terminated twin-ax copper cable with link lengths of 10m

10051H

1000BASE-SX SFP, Hi

1000BASE-SX SFP,, MMF 220 & 550 meters, LC Connector, Industrial Temp

10052H

1000BASE-LX SFP, Hi

1000BASE-LX SFP, LC Connector, Industrial Temp

10053 H

1000BASE-ZX SFP

1000BASE-ZX SFP, SMF 70 km, LC Connector, Industrial Temp

10056H

1000BASE-BX-D SFP, Hi

1000BASE-BX-D SFP, SMF (1490nm TX/1310nm RX Wavelength), Industrial Temp

10057H

1000BASE-BX-U SFP, Hi

1000BASE-BX-U SFP, SMF (1310nm TX/1490nm RX Wavelength), Industrial Temp

10060*

100FX/1000LX SFP

100FX/1000LX SFP, SMF, LC Connector (Requires MCP and 6dB Attenuator for 100FXMMF Operation)

10063*

100FX SFP

100FX SFP, MMF, LC Connector

10064

1000BASE-LX100 SFP

1000BASE-LX100 SFP, Extra Long Distance SMF 100 km/30dB Budget, LC Connector

10065*

10/100/1000Base-T SFP

10/100/1000BASE-T SFP module, Category 5 cable 100m link, RJ45-Connector

10067

100BASE-FX SFP

100M SFP, 100FX MMF, (1310nm, 2km multimode transmission) LC connector

10066

100BASE-LX10 SFP

100M SFP, 100LX10 SMF, (1310nm 10km single mode transmission) LC connector
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PART NUMBER

NAME

DESCRIPTION

10059

100BASE-BX-U SFP

100M SFP, 100BASE-BX-U, SMF (1310nm TX/1550nm RX wavelength), 100 Mbps
bidirectional

10071H

1000BASE-SX SFP 10 Pack, Hi

1000BASE-SX SFP 10 Pack, Industrial Temp

10072H

1000BASE-LX SFP 10 Pack, Hi

1000BASE-LX SFP 10 Pack, Industrial Temp

16106

Stacking Cable, 0.5M

SummitStack/UniStack™ Stacking Cable, 0.5M

16107

Stacking Cable, 1.5M

SummitStack/UniStack Stacking Cable, 1.5M

16108

Stacking Cable, 3.0M

SummitStack/UniStack Stacking Cable, 3.0M

16105

Stacking Cable, 5.0M

SummitStack Stacking Cable, 5.0M

* Not supported on combo ports

Protocols and Standards
A list of supported protocols and standards is available on the Extreme Networks website at:
http://www.extremenetworks.com/products/extreme-xos.aspx

POWER CORDS
In support of the Extreme Networks Green initiatives, power cords can be ordered separately but need to be specified at the time order. Please refer to www.
extremenetworks.com/product/powercords/ for details on power cord availability for this product..

http://www.extremenetworks.com/contact

Phone +1-408-579-2800

©2014 Extreme Networks, Inc. All rights reserved. Extreme Networks and the Extreme Networks logo are trademarks or registered trademarks of Extreme Networks, Inc.
in the United States and/or other countries. All other names are the property of their respective owners. For additional information on Extreme Networks Trademarks
please seehttp://www.extremenetworks.com/company/legal/trademarks/. Specifications and product availability are subject to change without notice. 1903-0614

WWW.EXTREMENETWORKS.COM
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ANEXO II
AO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2019

Nome
Felipe Calheiros Cansanção
Cargo
Diretor Presidente
Nacionalidade
Brasileira
Estado civil
Casado
Profissão
Empresário
Endereço
Rua Pau Darco, nº 10, Lote 10, Qd.C3, Farol, Maceió - AL
CEP
57.052-140
Fone
(82) 2123-3518
Fax
(82) 2123-3504
E-mail
felipe@alootelecom.com.br
Carteira de Identidade
2000001100607
Órgão Expedidor / UF
SSP-AL
CPF
041.633.924-75
Nome
Sérgio Ferreira de Brito
Cargo
Diretor de Tecnologia
Nacionalidade
Brasileira
Estado civil
Casado
Profissão
Empresário
Endereço
Rua Joaquim Nabuco, nº 325, Farol, Maceió - AL
CEP
57.051-410
Fone
(82) 2123-3500
Fax
(82) 2123-3504
E-mail
sergio@alootelecom.com.br
Carteira de Identidade
1.419.604
Órgão Expedidor / UF
SSP-AL
CPF
020.871.724-20
Dados Bancários da Empresa ou do Contratado
Banco
Banco do Brasil

Anexo FSF TECNOLOGIA - PLANILHA DADOS CONTRATAÇÃO (0600464)

Este documento foi assinado digitalmente por Gleydston Rodrigues Guedes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 9158-E1AE-2B5A-A750.

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa ou do Contratado
Razão Social / Nome
FSF Tecnologia S.A.
CNPJ / CPF
05.680.391/0001-56
Endereço
Rua Joaquim Nabuco, nº 325, Farol, Maceió - AL
CEP
57.051-410
Fones
(82) 2123-3518
Fax
(82) 2123-3504
E-mail
comercial@alootelecom.com.br
Dados dos Representantes da Empresa (em caso de contratação de Pessoa Jurídica)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1648

Agência
Conta

1523-7
150728-1
Dados do Contato com a Empresa ou com o Contratado
Nome
Geison Soares da Costa
Cargo
Gerente Comercial
Endereço
Rua Carlos Gomes da Silva, nº 101, Apto. 102, Jatiúca, Maceió AL
CEP
57.036-450
Fone
(82) 9123-3657
Fax
(82) 2123-3504
E-mail
Geison.costa@alootelecom.com.br
Empresa optante pelo SIMPLES? ( ) Sim (X) Não

FSF TECNOLOGIA S.A.

Por: ______________________________
Nome: Gleydston Rodrigues Guedes
Cargo: Diretor Financeiro
RG: 7.080.540 SEDS/PE
CPF: 053.285.444-63

Anexo FSF TECNOLOGIA - PLANILHA DADOS CONTRATAÇÃO (0600464)

Este documento foi assinado digitalmente por Gleydston Rodrigues Guedes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 9158-E1AE-2B5A-A750.

Maceió (AL), 26 de setembro de 2019.
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign.
Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/9158-E1AE2B5A-A750 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código abaixo para verificar
se este documento é válido.

Código para verificação: 9158-E1AE-2B5A-A750

Hash do Documento
7ACEA9549F0FCCC9CA1139352E6CA54AD02374971EB517EC5EE5CEA39211B200
O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/09/2019 é(são) :

Gleydston Rodrigues Guedes (Signatário) - 053.285.444-63 em
26/09/2019 17:48 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de setembro de 2019.

Senhor Coordenador,
Solicito a análise técnica da proposta apresentada
pela Empresa FSF Tecnologia S.A, evento 0600425.
Informo, outrossim, que a sessão eletrônica será
reaberta no dia 02/10/2019, às 14:00 horas.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 27/09/2019, às 09:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0600484 e o código CRC D1C47CD4.

0011213-69.2018.6.02.8000

Despacho PREG 0600484

0600484v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de setembro de 2019.

À CPREG
Sr. Pregoeiro,
Em atenção ao Despacho PREG 0600484, embora
ainda em contínua análise técnica, já foi identiﬁcado erro
aparentemente formal na Proposta 0600425, na Página 37 de
42, Tabela de Valor Global da Proposta, erro quanto às
velocidades
descritas
para
os
serviços
"con_TRE_AL_PERFIL" de 1 até 6, velocidades descristas de
02 até 20 Mbps, quando o esperado, conforme registrado na
mesma proposta, por exexmpo na Página 11 de 42, seriam
velocidades descritas de 50 até 200Mbps.
Apesar de aparente erro formal, vez que a
informação é, em tese, prejudicial ao conjunto da análise,
sugere-se diligência inicial.
Cordialmente.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 27/09/2019, às 11:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0600697 e o código CRC 496A1293.
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lhlaf(hkejht(TUVWXYXTZ[\]q(heglhq(dhk`(a(`fmh{`ìkej`gma(gaf(hcmeoaf(y|(`(yv(lh(c`d̀celh(r`eq(^_`(a(egm̀c`ffhla(g}a(f`(`gkagmch(`j(l~{ema(kaj(a
TVUZnZrt
 
cadeffeaghi(]VX\(YUVVUXVZ(U(VXW\
V`oefmca(zsvunz
TY(zt|utzwnz
Ugl`c`a(VZ(U]U[ZVZ\V(ZVVUW\(TZV\]\(qq(szq(ZVX[(\(\VW\(Xq(VWZ(U(r\VU]q([ZTUXq(Zrq(ssz|s
Weba(l`(V`oefmca(V`oefmca(`degemea(l`(cadeffeaghi(Xr\[Z\(\(Z]
hmh(l`(c`oefmca(uxyxz

¡¢£¤¥£¦§¨
(UUUXV\(UrUWVXTX]WZ(
Zmce{_e}a(ZVWX\](|©(U(v©(Z(VU]\rTZ\(zu|x(\(T\YUZt
Xgfmem_e}a(l`(Ugfega(XªUV]XZU(YUUVZr(Z(ZVZXZ
hmh(l`(Yacjh}a(u|xvxuvvv
¤«¬®
TUVWX¯\(U(VUX]WV\(U(°XWZ±¯\(U]]\Z(Y]XTZ
²³ ´(µ(¶
·(£(² ¬²¬« ®((«³(«¬¬·(³(«¬³(¸¹¬((º»¬¼(½ (¾¬¬¿(À¬(((Á(¸«¬¹ (®(¸ Â
·(ºÃ¢Äº£Å¨Æ(Ç(« («³( ®´((³(«¬((«³¿((º¬®(¸È(( (¹ ¬ 
¸ (((²¬Â
·(ÉÈ¬(³((¬»¬( «¬ Â
Ê¬³ (£¬ (½ ¼
Zga(zuv(uxu
(
£((²®
¢¸ Ë¬¬ (Ì«¬« 
Ujbc`fh((U[Xr]\(U(rX[Z(ZVZ\(n([U(
V`oefmca(sunv
T(tssztwvyxuny
hmh(gekea(uxuxzus
hmh(Yej(Xgl`degela
hmh(Yej(l`(Tagmchma(Xgl`degela
Weba(l`(V`fbagfh{eielhl`(VU]\]ZªUr(WTXT\
Ujbc`fh(Y]Y(WUT\r\XZ(rWZnU
V`oefmca(zywn|
T(sty|tvuxunsy
hmh(gekea(xuzxzs
hmh(Yej(Xgl`degela
hmh(Yej(l`(Tagmchma(Xgl`degela
Weba(l`(V`fbagfh{eielhl`(VU]\]ZªUr(WTXT\

Z(h_m̀gmekelhl`(l`fmh(T`cmel}a(bal`(f`c(`cedekhlh(`j(pmmbxxkc`hnhitfemhktkajt{cxb_{iekaxq(kaj(h(kph`(ÍÍÎ
Xjbc`ffa(`j(yxvxzuv(Ïf(uwwww(bac(hlhbmq(eb(utuztzvty
Proposta AJUSTADA 01 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603032)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1683

ÜÝÞßàá(âãâ

01234567(51(2194*327(1(+,43-.67
/1**7-(0,24540-

123(4252678(9:(;<=>(52(?>(52(52@2AB6C(52(<=DD

021-I-1

0CEF28GC(22H3CE78(52(1EH2EG7637(2(-H6CECA37(52(-87HC7F

9:(DJKD;LM?L<=

1A3FFNCO(LDML=M?L<=
P7835752O(L;M<?M?L<=
0G7Q2O(RS@=0

TUVWXYXTZ[\](^_`(a(Ubcd`ea(b`fghifaja(`fgifkdale`(d`mhekdaja(f`ek̀(Tife`noip(fie(W`dbie(ja(q`h(rstuvwxxp(gifyidb`(ie(jajie(hbcd`eeie
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SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1753

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 02 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603036)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1754

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 02 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603036)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1755

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 02 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603036)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1756

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 02 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603036)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1757

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 02 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603036)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1758

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 02 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603036)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1759

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 02 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603036)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1760

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 02 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603036)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1761

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 02 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603036)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1762

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 02 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603036)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1763

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 02 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603036)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1764

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 02 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603036)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1765

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 02 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603036)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1766

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 02 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603036)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1767

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 02 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603036)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1768

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 02 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603036)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1769

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 02 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603036)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1770

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 02 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603036)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1771

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 02 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603036)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1772

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 02 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603036)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1773

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 02 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603036)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1774

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 02 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603036)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1775

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 02 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603036)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1776

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 02 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603036)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1777

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 02 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603036)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1778

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 02 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603036)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1779

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 02 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603036)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1780

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 02 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603036)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1781

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 02 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603036)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1782

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 03 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603047)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1783

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 03 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603047)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1784

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 03 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603047)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1785

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 03 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603047)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1786

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 03 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603047)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1787

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 03 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603047)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1788

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 03 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603047)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1789

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 03 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603047)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1790

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 03 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603047)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1791

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 03 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603047)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1792

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 03 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603047)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1793

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 03 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603047)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1794

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 03 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603047)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1795

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 03 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603047)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1796

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 03 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603047)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1797

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 03 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603047)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1798

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 03 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603047)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1799

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 03 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603047)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1800

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 03 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603047)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1801

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 03 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603047)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1802

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 03 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603047)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1803

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 03 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603047)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1804

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 03 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603047)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1805

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 03 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603047)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1806

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 03 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603047)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1807

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 03 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603047)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1808

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 03 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603047)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1809

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 03 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603047)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1810

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 03 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603047)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1811

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 03 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603047)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1812

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 03 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603047)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1813

0123$567893*26$+6,$-11,*-56$5,.,2-/93*230$39$76*+619,5-53$769$-$23$445564745580$961$93,6$56$36:;3<$*=$85>4?@>A85755586B5$6$C8*56$012-58-/$56$D3.,1216$3$:69E17,6>
F3$,99131160$9-1-$76*+31G*7,-$-73113$6$1,23H$III>J873-/>-/>.6K>L1$6$M9NO6$P73116$DQ9,56$RR$P823*2,7,5-53$53$:S-*73/-0$3$,*+6193$6$*T9316$56$9162676/6>
Proposta AJUSTADA 03 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603047)
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1814
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CDE$FGH$OJKLMN$EuZSuYU^$GUMXS$̀G\]$FL^_Ù$ab[ccdjf
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p_`_}u

jseQ$qv$z$jrs$q{v$z$jsY$q~v$cds$qYY$z$Yr$z$YsYQ$̀av$qj$~uc}~Xv
jsi$Vb$qs$}v$
fTZ[\$Y$̀W]uU$$j$|R\$Qi$Sl$yV_U~$̀_p_`cXt\$$
Q$|l$^^fe$Z^fmS
^uUXWp$W]$̀_d$bu$aWdXu{$cd$_d$nTm$UX_d{_]{$jhcd`~$
XuV̀W$]_`$~ud$Uu{$cX~$X~u$]_`haWdX$cX$cd$X~u$
p_`_}u

p$XW$Qs$SppU$qYhbtXu$p_`uXUv
ikkkkk$udX]cuU$qTxYv\$ikkkkk$udX]cuU$qTxv
ikkkkk$udX]cuU$qTxYv\$ikkkkk$udX]cuU$qTxv$

p$XW$Qs$SppU$qYhbtXu$p_`uXUv
ikkkkk$udX]cuU$qTxYv\$ikkkkk$udX]cuU$qTxv
ikkkkk$udX]cuU$qTxYv\$ikkkkk$udX]cuU$qTxv$

eQw$XW$jjew$qk[$XW$Yi[v
i$XW$k\$dWd`Wd{udUcd}
hYkw$XW$jirw$qhYk[$XW$k[v
i$XW$k\$dWd`Wd{udUcd}
p$XW$j\YkY$yX$qi$av$

eQw$XW$jjew$qk[$XW$Yi[v
i$XW$k\$dWd`Wd{udUcd}
hYkw$XW$jirw$qhYk[$XW$k[v
i$XW$k\$dWd`Wd{udUcd}
p$XW$j\YkY$yX$qi$av$

3OOA?NMP$K?CAL$MNO$LP?AL
.LMP$MCMABCLAL
^caudUcWdU$
uc}~X
8B?C$MNO$KC?BLL?C
8?@NAN$MNO$BNP?L@CB
.BC?CMNB
o~]W}~pX$
fWXcd}$X_bVu$Ucu
wW]_]{cd}$X_bVu$Ucu
/NC?NBNA
pu]_Xcd}$Xuapu]_X]u$
pu]_Xcd}$]uV_Xcu$~ac{cXt
WdWpu]_Xcd}ZXW]_}u$Xuapu]_X]u
WdWpu]_Xcd}ZXW]_}u$]uV_Xcu$~ac{cXt
mVXcX{u
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/JBKACLKMJ$KNMCMKABCLOALKO
PQRSTRUVW
XYZ[\T\$]RY^$_[``[aY^[bU$
cd$ebf^YgR
hd$ebf^YgR
XYZ[\T\$abiRQ$QY^[Ug$
jbk$abiRQ

lmn$opqr]Q$slttuvw$xyr]Qz
{|m$^b${t}$~hd
lv}$

}rm$
lmn$opqr]Q$slttuvw$xyr]Qz
lvw$~cd
lv}$
vt}$

9BJLMLJLA
XpoP$sWRYQ`z$
-MBA

6?ABO
XYZ[\T\$abiRQ$QY^[Ug$YU_$\YZ[\T\$]RY^$_[``[aY^[bU$YQR$ XYZ[\T\$abiRQ$QY^[Ug$YU_$\YZ[\T\$]RY^$_[``[aY^[bU$YQR$
^]R$ibQ`^{VY`R$^]RbQR^[VYf$\YZ[\T\$UT\RQ`$aQbe[_R_$ ^]R$ibQ`^{VY`R$^]RbQR^[VYf$\YZ[\T\$UT\RQ`$aQbe[_R_$
bQ$afYUU[Ug$^]R$[UQY`^QTV^TQR$i[^]$TfW$fbY_R_$jbk$ bQ$afYUU[Ug$^]R$[UQY`^QTV^TQR$i[^]$TfW$fbY_R_$jbk$
s[$RST[aaR_z$l$^QY[V$Yf$abQ^`$afTggR_$[U$YU_$Yf$ s[$RST[aaR_z$l$^QY[V$Yf$abQ^`$afTggR_$[U$YU_$Yf$
\b_TfR`$abaTfY^R_u$
\b_TfR`$abaTfY^R_u$
jbk$jbiRQ$[`$^]R$abiRQ$̀Taaf[R_$W$^]R$[U^RQUYf$abiRQ$
$
`TaafW$[^$[`$_RaRU_RU^$bU$^]R$^WaR$YU_$STYU^[^W$b$
$
abiRQ$̀Taaf[R`$YU_$\YW$R$̀TaafR\RU^R_$i[^]$^]R$T`R$
$
b$YU$kZ^RQUYf$jbiRQ$TaafW$skjzu
wuml
wuml
q$m}{l$k$mnv}{l$YR^W$b$Y`RQ$jQb_TV^`{jYQ^$l$ q$m}{l$k$mnv}{l$YR^W$b$Y`RQ$jQb_TV^`{jYQ^$l$
k$mnv}{v$YR^W$b$Y`RQ$jQb_TV^`{jYQ^$v$kd$m}{l$ k$mnv}{v$YR^W$b$Y`RQ$jQb_TV^`{jYQ^$v$kd$m}{l$
k$m}{l$dcrdc{dvvuv$bu$m}{l$Phc$vl$dP$ k$m}{l$dcrdc{dvvuv$bu$m}{l$Phc$vl$dP$
TV]Ya^RQ$y$cr$m}{l$o$ww|ul
TV]Ya^RQ$y$cr$m}{l$o$ww|ul
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/JKLLK?ML

NO$PQRRRSTSQQUVRRTW$XOYZ$[P\]TSVRR^W$$
NO$PQRRRSTSQQUVRRTW$XOYZ$[P\]TSVRR^W$$
XY_O`Y$[ZYab$VVUVRR^W$[ZYab$VV$NcV]R$VRRdSR^W$
XY_O`Y$[ZYab$VVUVRR^W$[ZYab$VV$NcV]R$VRRdSR^W$
NO$eeRVVUVRQRW$NO$PQRRRS\S\UVRRdW$fg$^VeTSVRRdW$ NO$eeRVVUVRQRW$NO$PQRRRS\S\UVRRdW$fg$^VeTSVRRdW$
ZN[$PQRRRS\SV$Nc\]R$hVRR^SRViW$$
ZN[$PQRRRS\SV$Nc\]R$hVRR^SRViW$$
ZN[$PQRRRS\S\$NcV]R$hVRRdSRPiW$j[[Z$jST_VRQV]RTW$ ZN[$PQRRRS\S\$NcV]R$hVRRdSRPiW$j[[Z$jST_VRQV]RTW$
[ZYab$VT$NcV]R$VRQRSRdW$NO$eeRVTUVRQRW$
[ZYab$VT$NcV]R$VRQRSRdW$NO$eeRVTUVRQRW$
NO$PQRRRS\SVUVRRPkXQUVRR^kXVUVRR^W$
NO$PQRRRS\SVUVRRPkXQUVRR^kXVUVRR^W$
NO$PQRRRSTSVUVRR^W$NO$PQRRRSTSV^UVRRRW$
NO$PQRRRSTSVUVRR^W$NO$PQRRRSTSV^UVRRRW$
NO$PQRRRSTS\UVRRPW$NO$PQRRRSTSTUVRQVW$
NO$PQRRRSTS\UVRRPW$NO$PQRRRSTSTUVRQVW$
NO$PQRRRSTSeUVRRPW$NO$PQRRRSTSPUVRR^W$
NO$PQRRRSTSeUVRRPW$NO$PQRRRSTSPUVRR^W$
NO$PQRRRSTSdUVRQRW$NlYZ$NO$\RR$\dP$jQ]P]Q$hVRQVSR^iW$ NO$PQRRRSTSdUVRQRW$NlYZ$NO$\RR$\dP$jQ]P]Q$hVRQVSR^iW$
m[[$Tn$[mb$aopq$Qe$hroqstq$uvppswq$xsptyzwiW$
m[[$Tn$[mb$aopq$Qe$hroqstq$uvppswq$xsptyzwiW$
Z[NYSRR\$Zttvs$eW$ZN[$PQRRRSTSQQ$NcV]R$hVRRTSR\iW$ Z[NYSRR\$Zttvs$eW$ZN[$PQRRRSTSQQ$NcV]R$hVRRTSR\iW$
ZN[$PQRRRSTSV$NcV]R$hVRRdSQViW$ZN[$PQRRRSTSV^$NcQ]R$ ZN[$PQRRRSTSV$NcV]R$hVRRdSQViW$ZN[$PQRRRSTSV^$NcQ]R$
hVRRRSRdiW$ZN[$PQRRRSTS\$Nc\]V$hVRQRSRTiW$
hVRRRSRdiW$ZN[$PQRRRSTS\$Nc\]V$hVRQRSRTiW$
ZN[$PQRRRSTST$Nc\]R$hVRQVSRTiW$ZN[$PQRRRSTSe$NcV]R$$ ZN[$PQRRRSTST$Nc\]R$hVRQVSRTiW$ZN[$PQRRRSTSe$NcV]R$
hVRReSQQiW$ZN[$PQRRRSTSP$Nc\]R$hVRRdSQRiW$
hVRReSQQiW$ZN[$PQRRRSTSP$Nc\]R$hVRRdSQRiW$
ZN[$PQRRRSTSd$NcV]R$hVRR^SR^iW$j[[Z$jS\_VRQ\]RT
ZN[$PQRRRSTSd$NcV]R$hVRR^SR^iW$j[[Z$jS\_VRQ\]RT
m[[$}opq$PdW$[YSR\
m[[$}opq$PdW$[YSR\
Z[Zwqsryswq$owosswq$[swqspW$uzowcSryws$ Z[Zwqsryswq$owosswq$[swqspW$uzowcSryws$
ywqspousW$ryyqsc$uzowcSryws$ywqspousW$uzwyvpoqyzw$ ywqspousW$ryyqsc$uzowcSryws$ywqspousW$uzwyvpoqyzw$
swvW$zvqSzSowc$owosswq$hbSTe$NqspwsqiW$YOa$ swvW$zvqSzSowc$owosswq$hbSTe$NqspwsqiW$YOa$
owospW$lsrwsqW$bOQW$mlaW$ywSryws$owc$zvqSzSowcW$ owospW$lsrwsqW$bOQW$mlaW$ywSryws$owc$zvqSzSowcW$
zcs$ywqspousW$zvqSzSowc$owosswq$htspyor$ zcs$ywqspousW$zvqSzSowc$owosswq$htspyor$
bYSV\V[$zp$yupz$Ygi$W$ZNNN$dRV]\$Nqspwsq$Zg
bYSV\V[$zp$yupz$Ygi$W$ZNNN$dRV]\$Nqspwsq$Zg
bssp$qz$qs$srsqq$aouopc$Nwqsp}pyts$styqs$oq$ bssp$qz$qs$srsqq$aouopc$Nwqsp}pyts$styqs$oq$
$zp$csqoyrt$zw$qs$tspxyusSrsxsr$$zp$csqoyrt$zw$qs$
cstupy}qyzwt$owc$}pzcvuq$wv spt]$mzp$csqoyrt$ozvq$ tspxyusSrsxsr$cstupy}qyzwt$owc$}pzcvuq$wv spt]$mzp$csqoyrt$
tspxyust$owc$pst}zwts$qyst$yw$zvp$opso$}rsots$uzwqouq$ ozvq$tspxyust$owc$pst}zwts$qyst$yw$zvp$opso$}rsots$
zvp$rzuor$srsqq$aouopc$Nwqsp}pyts$torst$z¡yus]
uzwqouq$zvp$rzuor$srsqq$aouopc$Nwqsp}pyts$torst$z¡yus]

4B{B|?J
8~M~BJBMA

-BCK|BL

Proposta AJUSTADA 04 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603068)

7./$8-9:;<=$.?/$9?@ABC$DEF=;I3H$

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1895

7898$*+,,9

0123$56

$$¡¢$¡¢£¡¤
-./0121034156-

7./$8-9:;<<$9=>?@A$BCD<;E3F$

7./$8-9:;G<$9=>?@A$BCD<;<3F$

1H5$I=A?J$KLM$JN=?J

O$PQRQ$STUVS
O$WRX$STUVSY$UZ$[$\WRX$STUVSY$UZ$]$^U_`ab]VaUb
c$defOg$hiiijkWlfm$nUZVS$
oRlll$pi[qc]`$mrns$hiiijkWlfmt
[$Wuv$waxsy$za{]`aV$lV|sZbsV$Wuv$nUZVS
[$vQ$STUVS
[$vUsZ$WnnTr$STUVS

}$PQRQ$STUVS
O$WRX$STUVSY$UZ$[$\WRX$STUVSY$UZ$]$^U_`ab]VaUb
c$defOg$hiiijkWlfm$nUZVS$
oRlll$pi[qc]`$mrns$hiiijkWlfmt
[$Wuv$waxsy$za{]`aV$lV|sZbsV$Wuv$nUZVS
[$vQ$STUVS
[$vUsZ$WnnTr$STUVS

hqc[$ot$x$hpq$oyt$x$cqO$o|t$abq$$
oOO$x$Op$x$pqph$^_t$o[$|sa{|Vt
[qOg$T̀$oh[qOg${t$
dRWXY$O$^UZsS$$h$zPY$[g}$Qj$wT]S|$^]n]^aVrY$
[$zj$\\dc$W\dkQ
\sSVUn$UZ$^]b$̀s$_UbVsy$ab$]b$lRk$SV]by]Zy$hfab^|$
VsT^U$Z]^$|sb$Ssy$aV|$V|s$Z]^f_UbV$aV$ab$
V|s$n]^]{s

hqc[$ot$x$hpq$oyt$x$gqch$o|t$abq$$
oOO$x$Op$x$hcqg$^_t$oc$|sa{|Vt
c}qO$T̀$oh}qgg${t$
dRWXY$}$^UZsS$$hqc$zPY$[g}$Qj$wT]S|$^]n]^aVrY$
[$zj$\\dc$W\dkQ
\sSVUn$UZ$^]b$̀s$_UbVsy$ab$]b$lRk$SV]by]Zy$hfab^|$
VsT^U$Z]^$|sb$Ssy$aV|$V|s$Z]^f_UbV$aV$ab$
V|s$n]^]{s

n$VU$cqg$QnnS$o}Of`rVs$n]^sVSt
giiiii$sbVZasS$oRvOtY$giiiii$sbVZasS$oRv}t
giiiii$sbVZasS$oRvOtY$giiiii$sbVZasS$oRv}t$

g$QnnS$o}Of`rVs$n]^sVSt
giiiii$sbVZasS$oRvOtY$giiiii$sbVZasS$oRv}t
giiiii$sbVZasS$oRvOtY$giiiii$sbVZasS$oRv}t$

c[u$VU$hhcu$oiX$VU$OgXt
g$VU$iY$bUb^UbysbSab{
fOiu$VU$hgpu$ofOiX$VU$iXt
g$VU$iY$bUb^UbysbSab{
n$VU$h}YOiO$wV$og$_t$

c[u$VU$hhcu$oiX$VU$OgXt
g$VU$iY$bUb^UbysbSab{
fOiu$VU$hgpu$ofOiX$VU$iXt
g$VU$iY$bUb^UbysbSab{
n$VU$h}YOiO$wV$og$_t$

3MM~?~=LKN$I=A?J$KLM$JN=?J
.J~KN$KAK?@A~J?~J
\a_sbSaUbS$
sa{|V
8@=A$KLM$IA=@JJ=A
8=>L?~L$KLM$@LN=J>A@
.@A=AKL@
m|ZU{|nV$
dUVab{$V]`Ts$Sas
uUZ]Zyab{$V]`Ts$Sas
/L~A=L@L?
nsZ]Vab{$Vs_nsZ]VZs$
nsZ]Vab{$ZsT]Vas$|_ayaVr
UbUnsZ]Vab{WVUZ]{s$Vs_nsZ]VZs
UbUnsZ]Vab{WVUZ]{s$ZsT]Vas$|_ayaVr
kTVaVys
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VWXYZRZ$[PW\$]Y^^Y_W\ỲS$
ab$c`d\WeP
fb$c`d\WeP
VWXYZRZ$_`gPO$OW\YSe$
h`i$_`gPO

9@HJKJHJ?
VtsN$vUPWO^|$
-K@?
/JMMJ=M
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jklmk$no
jklmk$no
pqr$stul[O$vpwpxym$z{l[O|
rpw$stul[O$vrrx$z{l[O|
pkk}ryk$~ab
pkk}ryk$~ab
m$\`$qj$~fb
m$\`$qj$~fb
kk$
kk$
yjk$$h`i
yjk$$h`i
6=?@
VWXYZRZ$_`gPO$OW\YSe$WS]$ZWXYZRZ$[PW\$]Y^^Y_W\ỲS$WOP$ VWXYZRZ$_`gPO$OW\YSe$WS]$ZWXYZRZ$[PW\$]Y^^Y_W\ỲS$WOP$
\[P$g`O^\TW^P$\[P`OP\YTWd$ZWXYZRZ$SRZPO^$_ÒcY]P]$ \[P$g`O^\TW^P$\[P`OP\YTWd$ZWXYZRZ$SRZPO^$_ÒcY]P]$
`O$_dWSSYSe$\[P$YSOW^\ORT\ROP$gY\[$RdU$d̀W]P]$h`i$ `O$_dWSSYSe$\[P$YSOW^\ORT\ROP$gY\[$RdU$d̀W]P]$h`i$
vY$PQRY__P]|$pkk$\OWYT$Wd$_`O\^$_dReeP]$YS$WS]$Wd$ vY$PQRY__P]|$pkk$\OWYT$Wd$_`O\^$_dReeP]$YS$WS]$Wd$
Z`]RdP^$_`_RdW\P]x$
Z`]RdP^$_`_RdW\P]x$
h`i$h`gPO$Y^$\[P$_`gPO$^R__dYP]$U$\[P$YS\POSWd$_`gPO$ h`i$h`gPO$Y^$\[P$_`gPO$^R__dYP]$U$\[P$YS\POSWd$_`gPO$
^R__dU$Y\$Y^$]P_PS]PS\$̀S$\[P$\U_P$WS]$QRWS\Y\U$̀$_`gPO$ ^R__dU$Y\$Y^$]P_PS]PS\$̀S$\[P$\U_P$WS]$QRWS\Y\U$̀$_`gPO$
^R__dYP^$WS]$ZWU$P$^R__dPZPS\P]$gY\[$\[P$R^P$̀$WS$ ^R__dYP^$WS]$ZWU$P$^R__dPZPS\P]$gY\[$\[P$R^P$̀$WS$
iX\POSWd$h`gPO$R__dU$vih|x$
iX\POSWd$h`gPO$R__dU$vih|x$
`$]PWRd\$_`gPO$^R__dU$Y^$YSTdR]P]$YS$\[P$T[W^^Y^$W$ZYSYZRZ$ `$]PWRd\$_`gPO$^R__dU$Y^$YSTdR]P]$YS$\[P$T[W^^Y^$W$ZYSYZRZ$
`$̀SPlZWXYZRZ$̀$`RO$_`gPO$^R__dYP^$^[`Rd]$P$̀O]POP]x `$̀SPlZWXYZRZ$̀$`RO$_`gPO$^R__dYP^$^[`Rd]$P$̀O]POP]x
wrxjq
wkxjw
u$mkjkp$i$mkwrjp$WP\U$̀$W^PO$hÒ]RT\^hWO\$p$ u$mkjkp$i$mkwrjp$WP\U$̀$W^PO$hÒ]RT\^hWO\$p$
i$mkwrjr$WP\U$̀$W^PO$hÒ]RT\^hWO\$r$ib$mkjkp$ i$mkwrjr$WP\U$̀$W^PO$hÒ]RT\^hWO\$r$ib$mkjkp$
i$mkjkp$balbabrrxr$`x$mkjkp$Nfa$rp$bN$ i$mkjkp$balbabrrxr$`x$mkjkp$Nfa$rp$bN$
RT[W_\PO${$al$mkjkp$s$yyxp
RT[W_\PO${$al$mkjkp$s$yyxp
i$mpkkkypprkky$a$bmxyrkk$$
i$mpkkkypprkky$a$bmxyrkk$$
al$bh$rrrkk$bh$rr$i]rxk$rkkwk$
al$bh$rrrkk$bh$rr$i]rxk$rkkwk$
i$jjkrrrkpk$i$mpkkkrkkw$s$rjyrkkw$ i$jjkrrrkpk$i$mpkkkrkkw$s$rjyrkkw$
ib$mpkkkr$i]xk$vrkkkr|$$
ib$mpkkkr$i]xk$vrkkkr|$$
ib$mpkkk$i]rxk$vrkkwkm|$~bb$~ylrkprxky$ ib$mpkkk$i]rxk$vrkkwkm|$~bb$~ylrkprxky$
bh$ry$i]rxk$rkpkkw$i$jjkryrkpk$
bh$ry$i]rxk$rkpkkw$i$jjkryrkpk$
i$mpkkkrrkkmaprkkarrkk$$
i$mpkkkrrkkmaprkkarrkk$$
i$mpkkkyrrkk$i$mpkkkyrrkkk$
i$mpkkkyrrkk$i$mpkkkyrrkkk$
i$mpkkkyrkkm$i$mpkkkyyrkpr$
i$mpkkkyrkkm$i$mpkkkyyrkpr$
i$mpkkkyjrkkm$i$mpkkkymrkk$
i$mpkkkyjrkkm$i$mpkkkymrkk$
i$mpkkkywrkpk$it$i$kk$wm$~pxmxp$vrkprk|$ i$mpkkkywrkpk$it$i$kk$wm$~pxmxp$vrkprk|$
Nbb$yq$bN$hWO\$pj$vdW\P^\$TROOPS\$cPO^ỲS|$
Nbb$yq$bN$hWO\$pj$vdW\P^\$TROOPS\$cPO^ỲS|$
bikk$^^RP$j$ib$mpkkkypp$i]rxk$vrkkyk|$ bikk$^^RP$j$ib$mpkkkypp$i]rxk$vrkkyk|$
ib$mpkkkyr$i]rxk$vrkkwpr|$ib$mpkkkyr$i]pxk$ ib$mpkkkyr$i]rxk$vrkkwpr|$ib$mpkkkyr$i]pxk$
vrkkkkw|$ib$mpkkky$i]xr$vrkpkky|$
vrkkkkw|$ib$mpkkky$i]xr$vrkpkky|$
ib$mpkkkyy$i]xk$vrkprky|$ib$mpkkkyj$i]rxk$$ ib$mpkkkyy$i]xk$vrkprky|$ib$mpkkkyj$i]rxk$$
vrkkjpp|$ib$mpkkkym$i]xk$vrkkwpk|$
vrkkjpp|$ib$mpkkkym$i]xk$vrkkwpk|$
ib$mpkkkyw$i]rxk$vrkkk|$~bb$~lrkpxky
ib$mpkkkyw$i]rxk$vrkkk|$~bb$~lrkpxky
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4@H@I=J
8XYXZ@J@Y?

KLL$MNOP$QRS$LTUVW
KLL$MNOP$QRS$LTUVW
[\L][^P_`àb_^P$\N^Nb_c_^P$L_^P_OS$deccN^fUà^_$ [\L][^P_`àb_^P$\N^Nb_c_^P$L_^P_OS$deccN^fUà^_$
a^P_OgNd_S$̀acaP_f$deccN^fUà^_$a^P_OgNd_S$de^gabhONPae^$ a^P_OgNd_S$̀acaP_f$deccN^fUà^_$a^P_OgNd_S$de^gabhONPae^$
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kKL$xnQ$jLe_awP_^d_$i_P__^$jTr\sv$ kKL$Wmv$jTr\s$tON^wMeOP$\NMMa^bwq$
kKL$vVx$jTr\sxq$
x$N^f$Wq$

Proposta AJUSTADA 04 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603068)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1898

7898$*+,,9
-./01/21-$/01$324.45467899:;<=$>?$8:$9@?ABC>=$;D$=<@;<=E$
FGHGIJK$LIMNMOMKP

0123$56

QRS$fbbd$^o<$YYY$\D><@D<>$Y@?>?C?:$
QRS$fZUZ$i==;aD<A$wBkn<@=
QRS$TUV$WXY
QRS$TUZ$X?X$[>8DA8@A$\D><@D<>$Y@?>?C?: QRS$fZUb$\Y$̀^W$7`8t;kBk$^@8D=k;==;?D$ S?D>@?:$Y@?>?C?:$7\YSYE
QRS$fbbb$YYY${;Dj$B8:;>l$̀?D;>?@;Da
QRS$TU]$^<:D<>$Y@?>?C?:$[9<C;_;C8>;?D WD;>E$A;=C?c<@l$?9>;?D=
QRS$TTT$\D><@D<>$S?D>@?:$̀<==8a<$Y@?>?C?: QRS$fZTf$S?k9B>;Da$>o<$\D><@D<>$Co<Cj=Bk QRS$fbb]$YYY$iB>o<D>;C8>;?D$Y@?>?C?:=
QRS$fZTd$^SY$<t><D=;?D=$_?@$:?DazA<:8l$ QRS$fb]e$^l9<$?_$[<@c;C<
QRS$TVb$^R^Y$Y@?>?C?:$7@<c;=;?D$dE
QRS$fbmZ$^R^Y$Y@?>?C?:$7@<c;=;?D$dE
98>o=
QRS$Tef$\Y
QRS$fZTe$^<:D<>$><@k;D8:$=9<<A$?9>;?D QRS$fbU]$qsY$p[YR$\D><@8C>;?D
QRS$Ted$\S`Y
QRS$fZV]$qpp^Y$7q??>=>@89$Y@?>?C?:E$ QRS$fbTZ$i99:;C8n;:;>l$[>8><k<D>$_?@$
QRS$Teb$^SY
p[YR
QRS$Vfb$g;DA?h$8DA$iCjD?h:<Aa<k<D>$ c<DA?@$;D_?@k8>;?D$<t><D=;?D=
QRS$fZef$^<:D<>$^<@k;D8:z^l9<$p9>;?D QRS$fbTT$^o<$YYY$p[\$w<>h?@j${8l<@$
[>@8><al$;D$^SY
QRS$Vfm$\Y$A8>8a@8k$@<8==<kn:l$8:a?@;>ok= QRS$fZeb$w[Rwr^$@?B>;Da$8@Co;><C>B@< S?D>@?:$Y@?>?C?:$7p[\w{SYE
QRS$ffZf$Xw[$<DC?A;Da$?_$D<>h?@j$D8k<=$ QRS$fbeb$^@8C<@?B><$W=;Da$8D$\Y$p9>;?D
QRS$VdU$iQY
QRS$fbem$qpp^Y$7q??>=>@89$Y@?>?C?:E$
QRS$Vm]$^<:D<>$Y@?>?C?:$[9<C;_;C8>;?D 8DA$?>o<@$>l9<=
QRS$Vmm$^<:D<>$p9>;?D$[9<C;_;C8>;?D= QRS$fffe$w<>h?@j$^;k<$Y@?>?C?:$7c<@=;?D$dE$ <DA?@$\D_?@k8>;?D$rt><D=;?D=
QRS$fbeV$X<_;D;>;?D=$?_$̀8D8a<A$
=9<C;_;C8>;?D$8DA$;k9:<k<D>8>;?D
QRS$VmU$^<:D<>$q;D8@l$^@8D=k;==;?D
QRS$ffdd$Q<~B;@<k<D>=$_?@$\D><@D<>$ pn<C>=$_?@$>o<$r>o<@D<>z{;j<$\D><@_8C<$
QRS$VmT$^<:D<>$rCo?$p9>;?D
^l9<=
QRS$VmV$^<:D<>$[B99@<==$s?$io<8A$p9>;?D |?=>=}S?kkBD;C8>;?D${8l<@=
QRS$ff]f$\DC@<k<D>8:$B9A8>;Da$?_$>o<$ QRS$f]Zb$qsY$p[YR$\D><@8C>;?D
QRS$VUd$rCo?$[<@c;C<$7^SY$rCo?E
QRS$f]]]$S?D_?@k8DC<$[>8><k<D>=$
QRS$VTe$^SY$k8t;kBk$=<ak<D>$=;u<$8DA$ \D><@D<>$Co<Cj=Bk
QRS$ff]d$p[\$\[z\[$\D>@8zA?k8;D$Q?B>;Da$ _?@$c<@=;?D$d$?_$>o<$[;k9:<$w<>h?@j$
@<:8><A$>?9;C=
`8D8a<k<D>$Y@?>?C?:$7[w`YcdE
QRS$VVd$X?k8;D$D8k<=v$S?DC<9>=$8DA$ Y@?>?C?:
QRS$ffU]$i99:;C8>;?D$?_$>o<$q?@A<@$s8><h8l$ QRS$f]]e$^@8D=9?@>$̀899;Da=$_?@$
_8C;:;>;<=
c<@=;?D$d$?_$>o<$[;k9:<$w<>h?@j$
QRS$VVb$X?k8;D$D8k<=v$\k9:<k<D>8>;?D$ Y@?>?C?:$;D$>o<$\D><@D<>
QRS$ffUU$\D><@D<>$8AA@<==$B=<A$nl$\D><@D<>$ `8D8a<k<D>$Y@?>?C?:$7[w`YcdE
=9<C;_;C8>;?D
QRS$f]Tf$^o<$X<_;D;>;?D=$?_$̀8D8a<A$
QRS$Ve]$i$[>8DA8@A$_?@$>o<$^@8D=k;==;?D$?_$ Y@?>?C?:$7\YE
\Y$X8>8a@8k=$?c<@$r>o<@D<>$w<>h?@j= QRS$ffTf$Y?;D>z>?zY?;D>$Y@?>?C?:$_?@$>o<$ pn<C>=$_?@$>o<${;Dj$S?D>@?:$Y@?>?C?:$?_$
QRS$VeU$S?Da<=>;?D$S?D>@?:$;D$\Yx^SY$ >@8D=k;==;?D$?_$kB:>;z9@?>?C?:$A8>8a@8k=$ >o<$Y?;D>z>?zY?;D>$Y@?>?C?:
QRS$f]Tb$^o<$X<_;D;>;?D=$?_$̀8D8a<A$
?c<@$Y?;D>z>?zY?;D>$:;Dj=
\D><@D<>h?@j=
QRS$eZU$q??>=>@89$:?8A;Da$B=;Da$^R^Y$ QRS$ffTd$Y?;D>z>?zY?;D>$Y@?>?C?:$7YYYE$ pn<C>=$_?@$>o<$\Y$w<>h?@j$S?D>@?:$
Y@?>?C?:$?_$>o<$Y?;D>z>?zY?;D>$Y@?>?C?:
;D;>;8:$C?D_;aB@8>;?D$?9>;?D=
7^@;c;8:$R;:<$^@8D=_<@$Y@?>?C?:E
QRS$ffVm$^SY$rt><D=;?D$_?@$|;aoz[9<<A$ QRS$f]Vb$̀B:>;z9@?>?C?:$rDC89=B:8>;?D$
QRS$efT$\D><@D<>$[BnD<>=
?c<@$i^`$iA89>8>;?D${8l<@$m
QRS$efe$q@?8AC8=>;Da$\D><@D<>$X8>8a@8k= Y8>o=
QRS$f]eZ$̀B:>;z9@?>?C?:$\D><@C?DD<C>$
QRS$edd$q@?8AC8=>;Da$\D><@D<>$X8>8a@8k=$ QRS$ffef$Y8>o$̀^W$A;=C?c<@l
?c<@$R@8k<$Q<:8l
;D$>o<$Y@<=<DC<$?_$[BnD<>=$7\YyqQpiXE QRS$ffem$p[\$\[\[$_?@$\Y$8DA$XB8:$
QRS$f]eT$qpp^Y$7q??>=>@89$Y@?>?C?:E$
QRS$edm$̀B:>;z{iw$iAA@<==$Q<=?:B>;?D rDc;@?Dk<D>=
QRS$fdfb$̀8D8a<k<D>$\D_?@k8>;?D$q8=<$ <DA?@$\D_?@k8>;?D$rt><D=;?D=
QRS$edU$Y@?>?C?:$_?@$9@?c;A;Da$>o<$
C?DD<C>;?D:<==$k?A<$D<>h?@j$=<@c;C<= _?@$w<>h?@j$̀8D8a<k<D>$?_$^SYx\Yzn8=<A$ QRS$fmfe$S\XQ
QRS$fmbf$XlD8k;C$|?=>$S?D_;aB@8>;?D$
QRS$emZ$\D><@D<>$[>8DA8@A$[BnD<>>;Da$ ;D><@D<>=
Y@?>?C?:
QRS$fdmb$7p[YRcdE
Y@?C<AB@<
QRS$fmbd$S:8@;_;C8>;?D=$8DA$rt><D=;?D=$
QRS$fdUm$qsY$Y@?>?C?:$iD8:l=;=
QRS$emf$qpp^Y
QRS$emV$w<>h?@j$^;k<$Y@?>?C?:$7w^YE QRS$fdUU$rt9<@;<DC<$h;>o$>o<$qsY$Y@?>?C?: _?@$>o<$q??>=>@89$Y@?>?C?:
QRS$eme$R;:<$^@8D=_<@$Y@?>?C?:$7R^YE QRS$fdUV$i99:;C8>;?D$?_$>o<$q?@A<@$s8><h8l$ QRS$fmbb$X|SY$p9>;?D=$8DA$qpp^Y$
<DA?@$rt><D=;?D=
QRS$eTb$X?k8;D$=l=><k$Co8Da<=$8DA$ Y@?>?C?:$;D$>o<$\D><@D<>
QRS$fdTf$Q<k?><$w<>h?@j$̀?D;>?@;Da$ QRS$fmb]$\D><@?9<@8>;?D$q<>h<<D$X|SY$
?n=<@c8>;?D=
8DA$qpp^Y
QRS$eVV$|?=>$<t><D=;?D=$_?@$\Y$kB:>;C8=>;Da `8D8a<k<D>$\D_?@k8>;?D$q8=<
QRS$fdV]$X<_;D;>;?D=$?_$̀8D8a<A$pn<C>=$ QRS$fm]f$XlD8k;C$|?=>$S?D_;aB@8>;?D$
QRS$fZdT$Y@?tl$iQY
QRS$fZb]$X?k8;D$D8k<=}C?DC<9>=$8DA$ _?@$>o<$r>o<@D<>z{;j<$\D><@_8C<$^l9<= Y@?>?C?:
QRS$fdVU$X<_;D;>;?D=$?_$̀8D8a<A$pn<C>=$ QRS$fm]d$qpp^Y$rt><D=;?D=
_8C;:;>;<=
QRS$fm]d$S:8@;_;C8>;?D=$8DA$rt><D=;?D=$
QRS$fZbm$X?k8;D$D8k<=};k9:<k<D>8>;?D$ _?@$q@;Aa<=
QRS$fde]$̀B:>;z9@?>?C?:$\D><@C?DD<C>$?c<@$ _?@$>o<$q??>=>@89$Y@?>?C?:
8DA$=9<C;_;C8>;?D
QRS$fm]V$^o<$Y?;D>z>?zY?;D>$Y@?>?C?:$
QRS$fZ]V$qpp^Y$7q??>=>@89$Y@?>?C?:E$ R@8k<$Q<:8l
7YYYE
QRS$fbZm$w^Ycb$7\Yc]$?D:lE
c<DA?@$;D_?@k8>;?D$<t><D=;?D=
QRS$fZm]$|?=>$<t><D=;?D=$_?@$\Y$kB:>;C8=>;Da QRS$fbdf$^o<$̀Xm$̀<==8a<zX;a<=>$ QRS$fm]e$YYY$;D$|X{S$R@8k;Da
QRS$fmTZ$YYY${SY$7Y?;D>z>?zY?;D>$
i:a?@;>ok
QRS$fZmV$Q\Ycf
Y@?>?C?:${;Dj$S?D>@?:$Y@?>?C?:E$
QRS$fZme$w<>h?@j$^;k<$Y@?>?C?:$7c<@=;?D$fE$ QRS$fbdb$^SY$rt><D=;?D=$_?@$|;ao$
rt><D=;?D=
Y<@_?@k8DC<
=9<C;_;C8>;?D$8DA$;k9:<k<D>8>;?D
QRS$fbbf$^o<$Y?;D>z>?zY?;D>$Y@?>?C?:$7YYYE$ QRS$fmTT$S:8==;C8:$\Y$8DA$iQY$?c<@$i^`
_?@$>o<$^@8D=k;==;?D$?_$̀B:>;z9@?>?C?:$ QRS$fmeT$iAA@<==$i:?C8>;?D$_?@$Y@;c8><$
X8>8a@8k=$?c<@$Y?;D>z>?zY?;D>${;Dj= \D><@D<>=
QRS$fUfV$YYY$?c<@$\[Xw

Proposta AJUSTADA 04 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603068)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1899

7898$*+,,9

0123$56

-./01/21-$/01$324.45467899:;<=$>?$8:$9@?ABC>=$;D$=<@;<=E$
FGH$[_am$T<c;D;>;?D=$?c$d8D8Z<A$
FGH$IKm[$N<@;8:$PB^e<@$̀@;>W^<>;C
FGH$IJIK$LLL$?M<@$NOPQRSNTU$
FGH$IKmK$LLL$h;DY$tB8:;>V$d?D;>?@;DZ Oef<C>=$c?@$>W<$Q>W<@D<>g:;Y<$]D><@c8C<$
7NVDCW@?D?B=$O9>;C8:$P<>X?@YS
FGH$IKKb$RW<$LLL$dB:>;:;DY$L@?>?C?:$7dLE RV9<=
NVDCW@?D?B=$T;Z;>8:$U;<@8@CWVE
FGH$IJ[\$]DC@<^<D>8:$]D><@D<>$HW<CY=B^ FGH$IKK\$LLL$HW8:<DZ<$U8DA=W8Y<$ FGH$[_J\$LLL$OM<@$̀`ha
FGH$[_Ja$̀A^;D;=>@8>;M<:V$NC?9<A$]L$
`B>W<D>;C8>;?D$L@?>?C?:$7HU`LE
FGH$IJ_I$P`R
FGH$IJab$T<c;D;>;?D=$?c$d8D8Z<A$Oef<C>=$ FGH$[bbI$RHL$N:?X$N>8@>u$H?DZ<=>;?D$ dB:>;C8=>
c?@$>W<$Q>W<@D<>gh;Y<$]D><@c8C<$RV9<=$B=;DZ$ `M?;A8DC<u$G8=>$F<>@8D=^;>u$8DA$G8=>$ FGH$[_i_$]L$M<@=;?D$J$̀AA@<==;DZ$
`@CW;><C>B@<
F<C?M<@V$̀:Z?@;>W^=
Nd]M[
FGH$[_i\$̀D$]LMJ$̀ZZ@<Z8>8e:<$j:?e8:$
FGH$IJJI$RW<$L?;D>g>?gL?;D>$L@?>?C?:$7LLLE FGH$[bb[$]L$d?e;:;>V$NB99?@>
sD;C8=>$̀AA@<==$G?@^8>
FGH$IJJ[$LLL$;D$UThHgh;Y<$G@8^;DZ FGH$[bb_$]L$QDC89=B:8>;?D$X;>W;D$]L
FGH$[bII$NPdLM[$d8D8Z<^<D>$]Dc?@^8>;?D$ FGH$[_ia$]LMJ$dB:>;C8=>$̀AA@<==$
FGH$Iibb$̀==;ZD<A$PB^e<@=
FGH$IibI$j<D<@;C$F?B>;DZ$QDC89=B:8>;?D k8=<$c?@$>W<$]D><@D<>$L@?>?C?:$B=;DZ$Nd]M[ `==;ZD^<D>=
FGH$[_ma$L@?><C>;?D$?c$kjL$N<==;?D=$M;8$
FGH$Iib[$j<D<@;C$F?B>;DZ$QDC89=B:8>;?D$ FGH$[bI[$NPdLM[$d8D8Z<^<D>$
]Dc?@^8>;?D$k8=<$c?@$>W<$R@8D=^;==;?D$ >W<$RHL$dTa$N;ZD8>B@<$O9>;?D
?M<@$]LM\$D<>X?@Y=
FGH$[\[i$dB:>;g9@?>?C?:$]D><@C?DD<C>$
FGH$IiIi$RW<$LLL$dB:>;:;DY$L@?>?C?:$7dLE H?D>@?:$L@?>?C?:$B=;DZ$Nd]M[
?M<@$G@8^<$F<:8V
FGH$[bI_$NPdLM[$d8D8Z<^<D>$
FGH$Ii[I$F]Lg[$̀D8:V=;=
]Dc?@^8>;?D$k8=<$c?@$>W<$s=<@$T8>8Z@8^$ FGH$[\[m$GRL$Ql><D=;?D=$c?@$]LMJ$8DA$
FGH$Ii[[$F]Lg[$̀99:;C8e;:;>V
P`R=
L@?>?C?:$B=;DZ$Nd]M[
FGH$Ii[_$F]LM[
FGH$Ii[\$F]L$M<@=;?D$[$d]k$Ql><D=;?D FGH$[bIm$RHL$N<:<C>;M<$̀CYD?X:<AZ<^<D>$ FGH$[\__$d;C@?=?c>x$LLL$HU`L$
FGH$Iiai$F<^?><$P<>X?@Y$d?D;>?@;DZ$ O9>;?D=
7HW8:<DZ<$U8DA=W8Y<$̀B>W<D>;C8>;?D$
FGH$[b[I$F<^?><$P<>X?@Y$d?D;>?@;DZ$ L@?>?C?:E$Ql><D=;?D=
d8D8Z<^<D>$]Dc?@^8>;?D$k8=<
FGH$Iiii$h;ZW>X<;ZW>$T;@<C>?@V$̀CC<==$ d8D8Z<^<D>$]Dc?@^8>;?D$k8=<$
FGH$[\aI$RW<$QNL$HkHgd?A<$H;9W<@$
M<@=;?D$[$B=;DZ$Nd]M[
L@?>?C?:
`:Z?@;>W^=
FGH$[bi_$̀D$]LMJ$L@?M;A<@gk8=<A$sD;C8=>$ FGH$[\a[$]L$M<@=;?D$J$d8D8Z<^<D>$
FGH$ImI[$]LM\$F?B>;DZ
FGH$Im[a$N<CB@;>V$̀@CW;><C>B@<$c?@$>W<$ `AA@<==$G?@^8>
]Dc?@^8>;?D$k8=<$c?@$>W<$R@8D=^;==;?D$
FGH$[bm[$F]Lg[$dTa$̀B>W<D>;C8>;?D H?D>@?:$L@?>?C?:
]D><@D<>$L@?>?C?:
FGH$[bKI$R@;ZZ<@<A$Ql><D=;?D=$>?$F]L$>?$ FGH$[\a_$F]LM[
FGH$Im[J$]L$̀B>W<D>;C8>;?D$U<8A<@
FGH$Im[i$]L$QDC89=B:8>;DZ$N<CB@;>V$L8V:?8A$ NB99?@>$T<^8DA$H;@CB;>=
FGH$[\a\$]L$M<@=;?D$J$d8D8Z<^<D>$
FGH$[Ib\$Ud`Hn$v<V<AgU8=W;DZ$c?@$ ]Dc?@^8>;?D$k8=<$c?@$>W<$s=<@$T8>8Z@8^$
7QNLE
FGH$Im[K$RW<$QNL$TQNgHkH$R@8D=c?@^ d<==8Z<$̀B>W<D>;C8>;?D
L@?>?C?:
FGH$Imii$LLL$]D><@D<>$L@?>?C?:$H?D>@?:$ FGH$[I_I$TUHL
FGH$[\JI$P<;ZWe?@$T;=C?M<@V$c?@$]L$
L@?>?C?:$Ql><D=;?D=$c?@$P8^<$N<@M<@$ FGH$[I_[$TUHL$O9>;?D=$8DA$kOORL$ M<@=;?D$J$7]LMJE
p<DA?@$Ql><D=;?D=
`AA@<==<=
FGH$[\J[$]LMJ$N>8><:<==$̀AA@<==$
FGH$[I_J$TVD8^;C$s9A8><=$;D$>W<$T?^8;D$ `B>?C?Dc;ZB@8>;?D
FGH$Imm\$]L$M<@=;?D$J$̀AA@<==;DZ$
P8^<$NV=><^$7TPN$sLT`RQE
`@CW;><C>B@<
FGH$[\J_$]D><@D<>$H?D>@?:$d<==8Z<$
FGH$Imma$]D><@D<>$H?D>@?:$d<==8Z<$L@?>?C?:$ FGH$[I_m$F<^?><$̀B>W<D>;C8>;?D$T;8:$]D$ L@?>?C?:$7]HdLMJE$c?@$>W<$]D><@D<>$
7]HdLMJE$c?@$>W<$]D><@D<>$L@?>?C?:$M<@=;?D$J$ s=<@$N<@M;C<$7F`T]sNE
L@?>?C?:$M<@=;?D$J$7]LMJE$N9<C;c;C8>;?D
FGH$[[ba$F<=?B@C<$F<=<@M8>;?D$L@?>?C?:$ FGH$[\J\$R@8D=^;==;?D$?c$]LMJ$L8CY<>=$
7]LMJE$N9<C;c;C8>;?D
FGH$ImmJ$TPN$Ql><D=;?D=$>?$=B99?@>$]L$ 7FNpLErM<@=;?D$I$GBDC>;?D8:$N9<C;c;C8>;?D ?M<@$Q>W<@D<>$P<>X?@Y=
FGH$[[bK$F<=?B@C<$F<=<@M8>;?D$L@?>?C?:$ FGH$[\Ja$d8D8Z<^<D>$]Dc?@^8>;?D$
M<@=;?D$J
FGH$ImmK$FRL$7F<8:gR;^<$L@?>?C?:En$ 7FNpLErM<@=;?D$I$d<==8Z<$L@?C<==;DZ$ k8=<$c?@$]L$M<@=;?D$Jn$R<l>B8:$
`$R@8D=9?@>$L@?>?C?:$c?@$F<8:gR;^<$ FB:<=
H?DM<D>;?D=$8DA$j<D<@8:$j@?B9
`99:;C8>;?D=o$̀BA;?gp;A<?$R@8D=9?@>$ FGH$[[Ib$s=<$?c$FNpL$7F<=?B@C<$
FGH$[\JJ$d8D8Z<^<D>$]Dc?@^8>;?D$
F<=<@M8>;?D$L@?>?C?:E$;D$]D><Z@8><A$N<@M;C<= k8=<$c?@$]L$M<@=;?D$Jn$]HdLMJ$j@?B9
q?@Y;DZ$j@?B9
FGH$IK__$R@8D=;>;?D$d<CW8D;=^=$c?@$ FGH$[[[a$H:8==;C8:$]L$8DA$̀FL$?M<@$̀Rd FGH$[\i[$]L$M<@=;?D$J$?M<@$LLL
FGH$[[_J$]jdL$ND??9;DZ
]LMJ$U?=>=$8DA$F?B><@=
FGH$[\i\$T<c;D;>;?D$?c$>W<$T;y<@<D>;8><A$
FGH$IK\a$UV9<@><l>$R@8D=c<@$L@?>?C?:r FGH$[[\J$RW<$RhN$L@?>?C?:$M<@=;?D$Iob N<@M;C<=$G;<:A$7TN$G;<:AE$;D$>W<$]LM\$8DA$
FGH$[[aI$h;ZW>X<;ZW>$T;@<C>?@V$̀CC<==$ ]LMJ$U<8A<@=
URRLSIob
FGH$IKJ[$RW<$LLL$H?^9@<==;?D$H?D>@?:$ L@?>?C?:$7M_E
FGH$[abi$]L$U<8A<@$H?^9@<==;?D
FGH$[[a[$h;ZW>X<;ZW>$T;@<C>?@V$̀CC<==$ FGH$[abm$H?^9@<==;DZ$]LSsTLSFRL$
L@?>?C?:$7HHLE
FGH$IKJJ$kjL$F?B><$F<c:<C>;?D$̀D$ L@?>?C?:$7M_En$̀>>@;eB><$NVD>8l$T<c;D;>;?D= U<8A<@=$c?@$h?XgN9<<A$N<@;8:$h;DY=
FGH$[[m_$dkjL
8:><@D8>;M<$>?$cB:$^<=W$]kjL
FGH$[abK$]L$U<8A<@$H?^9@<==;?D$?M<@$
FGH$IKib$P<;ZWe?@$T;=C?M<@V$c?@$]L$ FGH$[[K[$̀AM8DC<A$N?CY<>=$̀L]$c?@$]LMJ LLL
FGH$[_bK$F<C?^^<DA8>;?D=$?D$wB<B<$ FGH$[aIb$]D><@D<>$zoabK$LBe:;C$v<V$
M<@=;?D$J$7]LMJE
^8D8Z<^<D>$8DA$C?DZ<=>;?D$8M?;A8DC<$;D$ ]Dc@8=>@BC>B@<$H<@>;c;C8><$d8D8Z<^<D>$
FGH$IKiI$]LMJ$N>8><:<==$̀AA@<==$
>W<$]D><@D<>
`B>?C?Dc;ZB@8>;?D
L@?>?C?:=
FGH$IKi[$̀$d<>W?A$c?@$>W<$R@8D=^;==;?D$?c$ FGH$[_[i$NTLn$N<==;?D$T<=C@;9>;?D$L@?>?C?: FGH$[aIJ$̀$d<>W?A$c?@$R@8D=^;>>;DZ$
]LMJ$L8CY<>=$?M<@$Q>W<@D<>$P<>X?@Y= FGH$[__m$pFFL
LLL$OM<@$Q>W<@D<>$7LLL?QE
FGH$IKmI$L8>W$dRs$T;=C?M<@V$c?@$]L$ FGH$[_\\$F<M<@=<$RBDD<:;DZ$c?@$d?e;:<$]L FGH$[aIK$̀$G@8^<X?@Y$c?@$]D><@gT?^8;D$
M<@=;?D$J
F?B><$̀ZZ@<Z8>;?D

Proposta AJUSTADA 04 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603068)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1900

6787$)*++8

0123$55

,-./0.10,$./0$213-3435,
67889:;<$=>$79$8?>@AB=<$:C$<;?:;<D$
EFG$XHgI$oSO$Y=7=;$\7BU:C;
EFG$HIHJ$K?7C<L:<<:>C$>M$NOPQ$>P;?$ EFG$H[QQ$E^SNnY$^BB>AC=:Cf
NOPR$S>L7:C<$T:=U>A=$VW89:B:=$KACC;9< EFG$H[Q[$E^SNnY$^==?:lA=;<$M>?$KACC;9$ EFG$XHHd$NO$\>l:9:=`$YA88>?=$M>?$NOPR
EFG$XHRQ$VW8;@:=;@$F>?T7?@:Cf$Oha
EFG$HIRX$YNOZ$Y;<<:>C$NC:=:7=:>C$O?>=>B>9 O?>=>B>9$YA88>?=
EFG$XHQg$YNOZ$Y;<<:>C$NC:=:7=:>C$O?>=>B>9
EFG$H[QJ$E^SNnY$VW=;C<:>C<
EFG$HIR[$6\Y]E^Y]_;C@>?$>C9̀D
EFG$H[[R$O;?M>?L7CB;$VP79A7=:>C$>M$ EFG$XHQH$E;9:7l:9:=`$>M$O?>P:<:>C79$
EFG$HIIX$a7<:B$Y>Bb;=$NC=;?M7B;$
VW89:B:=$G>Cf;<=:>C$e>=:M:B7=:>C$6VGeD$:C$ E;<8>C<;<$:C$Y;<<:>C$NC:=:7=:>C$O?>=>B>9$
VW=;C<:>C<$M>?$NOPQ
6YNOD
EFG$HIcd$NC=?>@AB=:>C$=>$P;?<:>C$X$>M$=U;$ NO$e;=T>?b<
NC=;?C;=]<=7C@7?@$e;=T>?b$\7C7f;L;C=$ EFG$H[JR$E>A=;?$E;CALl;?:Cf$M>?$NOPQ EFG$XHQX$Y;<<:>C$NC:=:7=:>C$O?>=>B>9$
6YNODZ$o>B7=:Cf$YNO$Y;?P;?<
EFG$HJgc$^$G>?;$\OoY$NO$_Oe$
F?7L;T>?b
EFG$XHQI$Y;<<:>C$NC:=:7=:>C$O?>=>B>9$$
^?BU:=;B=A?;
EFG$HI[g$KGO$G>Cf;<=:>C$G>C=?>9
EFG$HIJc$^<<A?;@$F>?T7?@:Cf$Oha$i?>A8 EFG$HJHI$S;M:C:=:>C<$>M$\7C7f;@$jlp;B=<$ 6YNODzY8;B:M:B$VP;C=$e>=:M:B7=:>C
EFG$HIJ[$^C$VW8;@:=;@$F>?T7?@:Cf$Oha M>?$E;L>=;$O:Cfv$K?7B;?>A=;v$7C@$o>>bA8$ EFG$XHQ[$^@P7CB;@$VCB?`8=:>C$
Y=7C@7?@$6^VYD$G:8U;?<A:=;<$M>?$
j8;?7=:>C<
EFG$HQgI$OOO$>P;?$YjeVKkYSh$
K?7C<8>?=$o7`;?$Y;BA?:=`$6KoYD
EFG$HJQg$EY_O$E;M?;<U$jP;?U;7@$
6Y`CBU?>C>A<$j8=:B79$e;=T>?bk
EFG$XHcd$\A9=:]O?>=>B>9$o7l;9$YT:=BU:Cf$
E;@AB=:>C$VW=;C<:>C<
Y`CBU?>C>A<$S:f:=79$h:;?7?BU`D
EFG$HJQX$^$E7=;$^@78=:P;$YU78;?$M>?$ 6\OoYD$YA88>?=$>M$S:t;?;C=:7=;@$
EFG$HQgQ$hKKO$G>L87=:l:9:=`$Pgmg
Y;?P:B;<
EFG$HQgc$hKKO$^A=U;C=:B7=:>CZ$a7<:B$7C@$ S:t;?;C=:7=;@$Y;?P:B;<
EFG$HJQI$hKKO$Y=7=;$\7C7f;L;C=$ EFG$XHcX$E;L>=;$e;=T>?b$\>C:=>?:Cf$
S:f;<=$^BB;<<$^A=U;C=:B7=:>C
\7C7f;L;C=$NCM>?L7=:>C$a7<;$M>?$h:fU$
EFG$HQg[$E^SNnY$^A=U;C=:B7=:>C$G9:;C=$\Na \;BU7C:<L
EFG$HQHd$E^SNnY$^BB>AC=:Cf$G9:;C=$\Na EFG$HJQQ$S>L7:C]T:@;$O?;M:W$S:<=?:lA=:>C$ G787B:=`$e;=T>?b<
EFG$XHcc$NY]NY$K?7C<:;C=$a97BbU>9;$
EFG$HQRR$GU7Cf:Cf$=U;$S;M7A9=$M>?$ T:=U$KT>]o;P;9$NY]NY
^P>:@7CB;
EFG$HJcX$NY]NY$\;<U$i?>A8<
S:?;B=;@$a?>7@B7<=<$:C$E>A=;?<
EFG$XHcJ$^9f>?:=UL<$7C@$N@;C=:M:;?<$
EFG$HJcQ$KU;$YNO$NeFj$\;=U>@
EFG$HQQg$oHKO
EFG$HJJX$^?BU:=;B=A?79$NL89:B7=:>C<$>M$e^K M>?$=U;$NC=;?C;=${mIdJ$OAl9:B$|;`$
EFG$HQQX$e^K$K;?L:C>9>f`$7C@$
EFG$Xdgg$KU;$NOPR$YAlC;=$Y;9;B=:>C$ NCM?7<=?AB=A?;$G;?=:M:B7=;$7C@$G;?=:M:B7=;$
G>C<:@;?7=:>C<
E;P>B7=:>C$o:<=$6GEoD$O?>M:9;
EFG$HQQI$S;M:C:=:>C<$>M$\7C7f;@$jlp;B=<$ j8=:>C$M>?$ShGO
M>?$=U;$V=U;?C;=]o:b;$NC=;?M7B;$K`8;< EFG$XdHH$K?7@:=:>C79$NO$e;=T>?b$^@@?;<<$ EFG$XH[d$NC=;?C;=${mIdJ$OAl9:B$|;`$
NCM?7<=?AB=A?;$G;?=:M:B7=;$7C@$G;?=:M:B7=;$
EFG$HQQ[$S;M:C:=:>C<$>M$\7C7f;@$jlp;B=<$ K?7C<97=>?$6K?7@:=:>C79$e^KD
M>?$NVVV$[dHmX$\;@:AL$^==7BUL;C=$nC:=<$ EFG$XdHR$E;P;?<;$KACC;9:Cf$M>?$\>l:9;$ E;P>B7=:>C$o:<=$6GEoD$O?>M:9;
EFG$XXdQ$nC:B7<=]O?;M:W]a7<;@$
NOv$?;P:<;@
6\^n<D
NOPQ$\A9=:B7<=$^@@?;<<;<
EFG$XdHI$\>l:9;$NO$_;C@>?k
EFG$HQcI$NOPQ$qALl>f?7L<
EFG$XXdc$^9>B7=:>C$iA:@;9:C;<$M>?$
EFG$HQ[R$\A9=:]8?>=>B>9$VCB78<A97=:>C$ j?f7C:w7=:>C]Y8;B:M:B$VW=;C<:>C<
EFG$XdHc$O?>=>B>9$G>L89:B7=:>C<$T:=U$=U;$ NOPQ$\A9=:B7<=$^@@?;<<;<
>P;?$^K\$^@78=7=:>C$o7`;?$I
EFG$XXgg$KU;$Y;<<:>C$NC:=:7=:>C$O?>=>B>9$
NO$e;=T>?b$^@@?;<<$K?7C<97=>?
EFG$HQ[I$_:?=A79$O?:P7=;$e;=T>?b<$
EFG$XdXg$\A9=:]8?>=>B>9$o7l;9$YT:=BU:Cf$ 6YNOD$nOS^KV$\;=U>@
N@;C=:M:;?
EFG$XXgJ$S`C7L:B$h><=$G>CM:fA?7=:>C$
EFG$HQ[Q$KU;$\A9=:]G97<<$VW=;C<:>C$=>$ ^?BU:=;B=A?;
EFG$XdXH$\OoY$o7l;9$Y=7Bb$VCB>@:Cf O?>=>B>9$6ShGOPQD$j8=:>C<$M>?$Y;<<:>C$
\A9=:]o:Cb$OOO
NC:=:7=:>C$O?>=>B>9$6YNOD$Y;?P;?<
EFG$HQJR$SeY$;W=;C<:>C<$=>$e;=T>?b$ EFG$XdXQ$oSO$Y8;B:M:B7=:>C
EFG$XXHX$^$O?:P7B`$\;BU7C:<L$M>?$=U;$
EFG$XdXc$oSO$6o7l;9$S:<=?:lA=:>C$
^@@?;<<$K?7C<97=>?<$6SeYr^oiD
Y;<<:>C$NC:=:7=:>C$O?>=>B>9$6YNOD
EFG$HQJ[$^$KT>$E7=;$KU?;;$G>9>?$\7?b;? O?>=>B>9D$^889:B7l:9:=`
EFG$XdRg$O?:P7B`$VW=;C<:>C<$M>?$Y=7=;9;<<$ EFG$XXHI$O?:P7=;$VW=;C<:>C<$=>$=U;$
EFG$HcdH$E;sA:?;L;C=<$M>?$K?7t:B$
Y;<<:>C$NC:=:7=:>C$O?>=>B>9$6YNOD$M>?$
^@@?;<<$^A=>B>CM:fA?7=:>C$:C$NOPQ
VCf:C;;?:Cf$jP;?$\OoY
EFG$XdRQ$ShGO$E;97`$^f;C=$NCM>?L7=:>C$ ^<<;?=;@$N@;C=:=`$T:=U:C$K?A<=;@$e;=T>?b<
EFG$Hcgg$NOPQ$E>A=;?$^9;?=$j8=:>C
EFG$XXHQ$KU;$E;7<>C$h;7@;?$F:;9@$M>?$
EFG$HcgQ$OOO$V^O$KoY$^A=U;C=:B7=:>C$ j8=:>C
=U;$Y;<<:>C$NC:=:7=:>C$O?>=>B>9$6YNOD
EFG$XdQX$\OoY$o>>8$O?;P;C=:>C$
O?>=>B>9
EFG$XXRR$NO$\>l:9:=`$YA88>?=$M>?$NOPR
\;BU7C:<L
EFG$HcRc$EY_O$G?`8=>f?78U:B$
EFG$XdJc$EY_O$6E;<>A?B;$E;<;?P7=:>C$ EFG$XXRI$a>?@;?$i7=;T7`$O?>=>B>9$
^A=U;C=:B7=:>C
EFG$HcQX$S`C7L:B$e7L;]=>]Y`<=;L$ O?>=>B>9D$G?`8=>f?78U:B$^A=U;C=:B7=:>Cx 6aiOD$O;?<:<=;C=$E>A=;$j<B:97=:>C$
G>C@:=:>C
n8@7=;@$\;<<7f;$K`8;$_79A;
NS$L788:Cf
EFG$XXIJ$E;<;?P;@$K`8;v$o;Cf=Uv$7C@$
EFG$Hc[R$i;C;?:B$E>A=:Cf$VCB78<A97=:>C$ EFG$XggI$\>l:9;$NO$_;C@>?k
_79A;$6Ko_D$G>@;8>:C=<$:C$NC=;?L;@:7=;$
j?f7C:w7=:>C]Y8;B:M:B$VW=;C<:>C<
6iEVD
EFG$Hc[c$S;M:C:=:>C<$>M$\7C7f;@$jlp;B=<$ EFG$XgXc$jYOF$Y=Al$E>A=;?$^@P;?=:<;L;C= Y`<=;L$=>$NC=;?L;@:7=;$Y`<=;L
EFG$XXcX$KU?;;]u7`$h7C@<U7b;$M>?$
EFG$XgQ[$KU;$^@@:=:>C$>M$VW89:B:=$
M>?$=U;$_:?=A79$E>A=;?$E;@AC@7CB`$
NC=;?L;@:7=;$Y`<=;L$=>$NC=;?L;@:7=;$
G>Cf;<=:>C$e>=:M:B7=:>C$6VGeD$=>$NO
O?>=>B>9
EFG$H[Hc$e;=T>?b$NCf?;<<$F:9=;?:CfZ$ EFG$XgcQ$NC\>C$G>?8>?7=:>Cy<$<F9>TZ$^$ Y`<=;L$6NY]NYD$O>:C=]=>]O>:C=$
S;M;7=:Cf$S;C:79$>M$Y;?P:B;$^==7Bb<$uU:BU$ \;=U>@$M>?$\>C:=>?:Cf$K?7t:B$:C$YT:=BU;@$ ^@p7B;CB:;<
EFG$XXJH$YA88>?=$aiO$B787l:9:=:;<$
7C@$E>A=;@$e;=T>?b<
VL89>`$NO$Y>A?B;$^@@?;<<$Y8>>M:Cf
EFG$H[XX$EKO$O7`9>7@$M>?$SK\F$S:f:=<v$ EFG$XHdJ$EY_O]KVZ$VW=;C<:>C<$=>$EY_O$ 7@P;?=:<;L;C=
EFG$XRgd$NC=?>@AB=:>C$=>$P;?<:>C$X$>M$=U;$
K;9;8U>C`$K>C;<$7C@$K;9;8U>C`$Y:fC79< M>?$oYO$KACC;9<
EFG$H[QI$E;L>=;$^A=U;C=:B7=:>C$S:79$NC$ EFG$XHgd$^889:B7l:9:=`$Y=7=;L;C=$M>?$ NC=;?C;=]<=7C@7?@$e;=T>?b$\7C7f;L;C=$
VW=;C<:>C<$=>$EY_O$M>?$oYO]KACC;9< F?7L;T>?b
n<;?$Y;?P:B;$6E^SNnYD

Proposta AJUSTADA 04 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603068)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1901

7898$*+,,9

0123$56

-./01/21-$/01$324.45467899:;<=$>?$8:$9@?ABC>=$;D$=<@;<=E$
FGH$Idfd$]<>\?@^$bDP?@S8>;?D$N<@W;C<$
FGH$IJJK$LM<$H:8==:<==$N>8>;C$F?B><$ FGH$I_Ik$L@8m;C$hDU;D<<@;DU$7LhE$
7]bNE$H?DP;UB@8>;?D$O9>;?D=$P?@$QRD8S;C$
O9>;?D$P?@$QRD8S;C$T?=>$H?DP;UB@8>;?D$ hi><D=;?D=$>?$ONVG$W<@=;?D$K
FGH$I_I_$Q<P;D;>;?D=$?P$Y8D8U<A$O[q<C>=$P?@$ T?=>$H?DP;UB@8>;?D$V@?>?C?:$P?@$bVW_$
V@?>?C?:$7QTHVE$W<@=;?D$J
FGH$IJJI$L;S<$L?$X;W<$7LLXE$V@?C<==;DU$ bhhh$dkKrI$Y<A;BS$̀>>8CMS<D>$pD;>=$7Y`p=E 7QTHVW_E
;D$YB:>;ZV@?>?C?:$X8[<:$N\;>CM;DU$7YVXNE$ FGH$I_J_$Q]N$H?DP;UB@8>;?D$?9>;?D=$P?@$ FGH$Ifk_$H8:CB:8>;DU$bD><@;?@$e8><\8R$
QRD8S;C$T?=>$H?DP;UB@8>;?D$V@?>?C?:$P?@$ V@?>?C?:$7beVE$F?B><=$OW<@$L@8m;C$
]<>\?@^=
hDU;D<<@;DU$LBDD<:=
FGH$IJJ_$̀DRC8=>$F<DA<aW?B=$V?;D>$7FVE$ bVW_$7QTHVW_E
S<CM8D;=S$B=;DU$V@?>?C?:$bDA<9<DA<D>$ FGH$I__K$̀$X?\<@$hm?@>$V<@ZQ?S8;D$ FGH$Ifl_$F<oB;@<S<D>=$P?@$V=<BA?\;@<$
YB:>;C8=>$7VbYE$8DA$YB:>;C8=>$N?B@C<$ g<M8W;?@$7VQgE$P?@$Q;m<@<D>;8><A$N<@W;C<= hSB:8>;?D$hAU<$>?$hAU<$7VvhIE
FGH$Iflc$F<oB;@<S<D>=$P?@$bV$G:?\$
FGH$IckJ$pD;C8=>$F<W<@=<$V8>M$
Q;=C?W<@R$V@?>?C?:$7YNQVE
bDP?@S8>;?D$hi9?@>$7bVGbwE
FGH$IJcd$e@8C<PB:$F<=>8@>$Y<CM8D;=S$P?@$ G?@\8@A;DU$7pFVGE
FGH$IfJK$F<C:8==;PR;DU$QRD8S;C$
FGH$Ick_$̀$L@8m;CZg8=<A$Y<>M?A$?P$
X8[<:$Q;=>@;[B>;?D$V@?>?C?:
FGH$IJcf$G8B:>$L?:<@8DC<$P?@$>M<$X8[<:$ Q<><C>;DU$Q<8A$bD><@D<>$n<R$hiCM8DU<$7bnhE$ T?=>$H?DP;UB@8>;?D$V@?>?C?:$W<@=;?D$J$
7QTHVWJE$O9>;?D=
V<<@=
Q;=>@;[B>;?D$V@?>?C?:$7XQVE
FGH$IJdJ$Q<P8B:>$̀AA@<==$N<:<C>;?D$P?@$ FGH$Icll$LM<$N<CB@<$F<8:Z>;S<$L@8D=9?@>$ FGH$IfJd$pQV$hDC89=B:8>;?D$?P$bVN<C$
hNV$V8C^<>=
V@?>?C?:$7NFLVE
bD><@D<>$V@?>?C?:$W<@=;?D$_$7bVW_E
FGH$IfjJ$H;=C?$NR=><S=$]<>G:?\$
FGH$Iclf$F<C?SS<DA8>;?D=$P?@$
FGH$IJfI$g8=;C$N?C^<>$bD><@P8C<$
bD><@?9<@8[:<$]<>\?@^=$B=;DU$bD><@S<A;8><$ N<@W;C<=$hi9?@>$W<@=;?D$f
hi><D=;?D=$P?@$bVW_
FGH$IJfj$QRD8S;C$T?=>$H?DP;UB@8>;?D$ NR=><S$>?$bD><@S<A;8><$NR=><S$7bNZbNE FGH$IfcI$V@?>?C?:$bDA<9<DA<D>$
YB:>;C8=>xQ<D=<$Y?A<$7VbYZQYEy$
V@?>?C?:$7QTHVE$O9>;?D$P?@$H8[:<X8[=$ FGH$IcI_$N>8><:<==$QRD8S;C$T?=>$
H?DP;UB@8>;?D$V@?>?C?:$7QTHVE$N<@W;C<$P?@$ V@?>?C?:$N9<C;P;C8>;?D$7F<W;=<AE
H:;<D>$H?DP;UB@8>;?D
FGH$Ifdj$V=<BA?$v;@<$hSB:8>;?D$hAU<$
bVW_
FGH$Ijkf$ONVG$̀gF$g<M8W;?@
FGH$IjlI$bD><@D<>$V@?>?C?:$W<@=;?D$_$7bVW_E$ FGH$IcIc$b̀]`$eB;A<:;D<=$P?@$>M<$F<U;=>@R$ >?$hAU<$7VvhIE$̀@CM;><C>B@<
?P$F<S?><$Y?D;>?@;DU$7FYO]E$Ybg$ FGH$JkKK$Y8D8U<S<D>$bDP?@S8>;?D$
`AA@<==;DU$̀@CM;><C>B@<
FGH$Ijlj$LM<$N<==;?D$bD;>;8>;?D$V@?>?C?:$ 7Y8D8U<S<D>$bDP?@S8>;?D$g8=<E$S?AB:<= g8=<$P?@$>M<$L@8D=S;==;?D$H?D>@?:$
FGH$Ic_d$s;@>B8:$F?B><@$F<ABDA8DCR$ V@?>?C?:$7LHVE
7NbVE$F<P<@$Y<>M?A
FGH$JkKI$hDC89=B:8>;DU$YVXN$;D$bV$?@$
FGH$IjK_$Y?@<$Y?AB:8@$hi9?D<D>;8:$ V@?>?C?:$7sFFVE
7YOQVE$Q;m;<ZT<:S8D$U@?B9=$P?@$bD><@D<>$ FGH$IcdK$LM<$]<\F<D?$Y?A;P;C8>;?D$>?$ e<D<@;C$F?B>;DU$hDC89=B:8>;?D$7eFhE
FGH$JkK_$V@?W;A<@$V@?W;=;?D<A$sV]$
LHVt=$G8=>$F<C?W<@R$̀:U?@;>MS
n<R$hiCM8DU<$7bnhE
><@S;D?:?UR
FGH$IjKc$X;D^$N<:<C>;?D$=B[Z?9>;?D$P?@$ FGH$IcdJ$bD><@S<A;8><$NR=><S$>?$
>M<$F<:8R$̀U<D>$bDP?@S8>;?D$O9>;?D$P?@$ bD><@S<A;8><$NR=><S$7bNZbNE$hi><D=;?D=$P?@$ FGH$Jk_l$g<DCMS8@^;DU$g8=;C$
ONVG$N;DU:<$F?B><@$H?D>@?:$V:8D<$
L@8m;C$hDU;D<<@;DU$7LhE
QTHVWJ
FGH$IjJK$̀AW8DC<A$N?C^<>=$̀99:;C8>;?D$ FGH$Icd_$hi><DA;DU$>M<$]BS[<@$?P$bNZbN$ H?DW<@U<DC<
XNV$G@8US<D>=$g<R?DA$>M<$Kj_$X;S;> FGH$Jk_K$ONVG$g<DCMS8@^;DU$
V@?U@8S$bD><@P8C<$7`VbE$P?@$bVW_
L<@S;D?:?UR$8DA$H?DC<9>=
FGH$Icdc$F<C?SS<DA8>;?D=$P?@$
FGH$IjJc$LM<$e@?B9$Q?S8;D$?P$
bD><@?9<@8[:<$bV$]<>\?@^=$B=;DU$bD><@S<A;8><$ FGH$Jk_I$H?D=;A<@8>;?D=$vM<D$p=;DU$
bD><@9@<>8>;?D
g8=;C$ONVG$H?DW<@U<DC<$g<DCMS8@^=
FGH$Ij_J$F<oB;@<S<D>=$P?@$NB99?@>$?P$ NR=><S$>?$bD><@S<A;8><$NR=><S$7bNZbNE
Q;m<@<D>;8><A$N<@W;C<=Z8\8@<$YVXN$L@8m;C$ FGH$Idkf$e<D<@;C$F<oB;@<S<D>=$P?@$V@?W;A<@$ FGH$Jkcj$N;S9:<$]<>\?@^$L;S<$V@?>?C?:$
V@?W;=;?D<A$s;@>B8:$V@;W8><$]<>\?@^=$7sV]=E 7N]LVE$H?DP;UB@8>;?D$O9>;?D$P?@$QTHVW_$
hDU;D<<@;DU
FGH$Idlk$YB:>;C8=>$X;=><D<@$Q;=C?W<@R$ FGH$Jkfk$G8=>$F<@?B><$hi><D=;?D=$>?$
FGH$Ij_c$bD><@S<A;8><$NR=><S$>?$
FNsVZLh$P?@$XNV$LBDD<:=
bD><@S<A;8><$NR=><S$7bNZbNE$H@R9>?U@89M;C$ W<@=;?D$K$7YXQWKE$P?@$bVW_
FGH$Jlkj$F<oB;@<S<D>=$P?@$bD><@Z`@<8$
FGH$Idll$Q<P;D;>;?D=$?P$L<i>B8:$
`B>M<D>;C8>;?D
FGH$Ij_f$̀D$OW<@W;<\$?P$N?B@C<ZN9<C;P;C$ H?DW<D>;?D=$7LH=E$P?@$YB:>;Z9@?>?C?:$X8[<:$ YVXN$L@8m;C$hDU;D<<@;DU
FGH$Jlkf$̀:U?@;>MS=$P?@$bD><@D<>$n<R$
N\;>CM;DU$7YVXNE$Y8D8U<S<D>
YB:>;C8=>$7NNYE
FGH$IjdJ$H?<i;=><DC<$[<>\<<D$W<@=;?D$l$8DA$ FGH$IdlK$YB:>;Z9@?>?C?:$X8[<:$N\;>CM;DU$ hiCM8DU<$W<@=;?D$l$7bnhWlE
FGH$JllI$Y8D8U<S<D>$bDP?@S8>;?D$g8=<$
W<@=;?D$K$?P$>M<$bD><@D<>Z=>8DA8@A$]<>\?@^$ 7YVXNE$L@8m;C$hDU;D<<@;DU$7LhE$
Y8D8U<S<D>$bDP?@S8>;?D$g8=<$7YbgE P?@$>M<$p=<@$Q8>8U@8S$V@?>?C?:$7pQVE
Y8D8U<S<D>$G@8S<\?@^
FGH$Ijdc$bVW_$e:?[8:$pD;C8=>$̀AA@<==$G?@S8> FGH$IdlJ$YB:>;Z9@?>?C?:$X8[<:$N\;>CM;DU$ FGH$JlKJ$V@?>?C?:$hi><D=;?D=$P?@$
FGH$Ijfk$N?B@C<$̀AA@<==$N<:<C>;?D$P?@$>M<$ 7YVXNE$G?@\8@A;DU$hoB;W8:<DC<$H:8==$ NB99?@>$?P$Q;mN<@WZ8\8@<$YVXN$L@8m;C$
YB:>;C8=>$X;=><D<@$Q;=C?W<@R$7YXQE$V@?>?C?: L?$]<i>$T?9$X8[<:$G?@\8@A;DU$hD>@R$$ hDU;D<<@;DU
FGH$Ijf_$Q]N$hi><D=;?D=$>?$NB99?@>$bV$ 7GhHZL?Z]TXGhE$Y8D8U<S<D>$bDP?@S8>;?D$ FGH$JlKj$Y8i;SBS$̀::?C8>;?D$
g8DA\;A>M$H?D=>@8;D>=$Y?A<:$P?@$
g8=<$7YbgE
W<@=;?D$_
FGH$I_kK$LM<$̀hNZHgH$H;9M<@$̀:U?@;>MS$ FGH$Idlj$Q<P;D;>;?D=$?P$Y8D8U<A$O[q<C>=$ Q;mN<@WZ8\8@<$YVXN$L@8m;C$hDU;D<<@;DU
P?@$>M<$YB:>;Z9@?>?C?:$X8[<:$N\;>CM;DU$ FGH$JlKc$FB==;8D$Q?:=$g8DA\;A>M$
8DA$b>=$p=<$\;>M$bVN<C
FGH$I_lK$̀99:;C8[;:;>R$N>8><S<D>$P?@$ 7YVXNEu$X8[<:$Q;=>@;[B>;?D$V@?>?C?:$7XQVE H?D=>@8;D>=$Y?A<:$P?@$Q;mN<@WZ8\8@<$
FGH$IdK_$LM<$̀AW8DC<A$hDC@R9>;?D$ YVXN$L@8m;C$hDU;D<<@;DU
F<=>8@>$Y<CM8D;=S=$P?@$>M<$X8[<:$
N>8DA8@A$7`hNE$H;9M<@$̀:U?@;>MS$;D$>M<$ FGH$JlII$hD>;>R$Ybg$7W<@=;?D$IE
Q;=>@;[B>;?D$V@?>?C?:$7XQVE
FGH$JldK$F<S?W;DU$8$F<=>@;C>;?D$?D$>M<$
FGH$I_ld$YB:>;C8=>$N?B@C<$Q;=C?W<@R$ N]YV$p=<@Z[8=<A$N<CB@;>R$Y?A<:
B=<$?P$YVXN$hi9:;C;>$]pXX
FGH$IdJc$F<=>8@>$=;UD8:;DU$P?@$bNZbN
V@?>?C?:$7YNQVE
FGH$JKlI$g8=;C$L@8D=;>;?D$Y<CM8D;=S=$
FGH$Idcf$Q<9@<C8>;DU$N;><$X?C8:$
FGH$I_Kl$V?\<@$h>M<@D<>$Ybg
P?@$bVW_$T?=>=$8DA$F?B><@=
`AA@<==<=
FGH$I_KI$e@8C<PB:$ONVG$F<=>8@>

Proposta AJUSTADA 04 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603068)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1902

7898$*+,,9

0123$56

-./01/21-$/01$324.45467899:;<=$>?$8:$9@?ABC>=$;D$=<@;<=E$
FGH$IJKI$LD>@8MN;><$OB>?P8>;C$QBDD<:$ FGH$IIIh$LD><@D<>$H?D>@?:$T<==8R<$ FGH$IaKm$bDC89=B:8>;?D$T<>X?A=$
S@?>?C?:$7LHTSZaE$\?@$>X<$LD><@D<>$S@?>?C?:$ \?@$Q@8D=9?@>$?\$G@8P<$F<:8_$?Z<@$
OAA@<==;DR$S@?>?C?:$7LNOQOSE
TB:>;M9@?>?C?:$U8V<:$NW;>CX;DR$7TSUNE$
FGH$IJJK$TB:>;M9@?>?C?:$U8V<:$NW;>CX;DR$ Z<@=;?D$a$7LSZaE$N9<C;\;C8>;?D
FGH$IIII$T8D8R<P<D>$LD\?@P8>;?D$j8=<$ g<>W?@]=
7TSUNE$T8D8R<P<D>$YZ<@Z;<W
FGH$IJJJ$S@;?@;>;[<A$Q@<8>P<D>$?\$N9<C;\;C$ \?@$LD><@P<A;8><$N_=><P$>?$LD><@P<A;8><$ FGH$IahJ$H:8==:<==$LD><@M^?P8;D$
F?B>;DR$7HL^FEw$QX<$LD><@D<>$OAA@<==$
YNSG$Z<@=;?D$J$S8C]<>=$8DA$H?DR<=>;?D$ N_=><P$7LNMLNE
FGH$IIIa$LOgO$O:?C8>;?D=$\?@$S=<BA?W;@<$ O==;RDP<D>$8DA$ORR@<R8>;?D$S:8D
OZ?;A8DC<
FGH$IaIm$^_D8P;C$̀?=>$H?D\;RB@8>;?D$
FGH$IJIJ$LD\?@P8>;?D$F<\@<=X$Q;P<$Y9>;?D$ bAR<$>?$bAR<$bPB:8>;?D$7SqbhE
S@?>?C?:$\?@$LSZa$7^`HSZaE$F<:8_$OR<D>$
\?@$^_D8P;C$̀?=>$H?D\;RB@8>;?D$S@?>?C?:$ FGH$IIIi$S=<BA?W;@<$N<>B9$8DA$
T8;D><D8DC<$r=;DR$>X<$U8V<:$^;=>@;VB>;?D$ F<P?><ML^$Y9>;?D
\?@$LSZa$7^`HSZaE
FGH$Iaem$jkSpTSUN$LS$l;@>B8:$S@;Z8><$
FGH$IJII$OD$bc><D=;?D$>?$>X<$N<==;?D$ S@?>?C?:$7U^SE
LD;>;8>;?D$S@?>?C?:$7NLSE$\?@$F<dB<=>$ FGH$IIIo$bDC89=B:8>;?D$T<>X?A=$\?@$ g<>W?@]$7lSgE$bc><D=;?D$\?@$LSZa$lSg
Q@8D=9?@>$?\$b>X<@D<>$?Z<@$TSUN$g<>W?@]= FGH$IaaI$G@8P<W?@]$\?@$U8_<@$J$l;@>B8:$
`;=>?@_$LD\?@P8>;?D
FGH$IJef$QX<$N<CB@<$NX<:$7NN`E$S@?>?C?:$ FGH$IIeK$jkS$TrUQLtbuLQt^LNH$7Tb^E$ S@;Z8><$g<>W?@]=$7UJlSg=E
FGH$Iaae$N<@Z;C<$F<dB;@<P<D>=$\?@$
H?D=;A<@8>;?D=
O==;RD<A$gBPV<@=
FGH$IJeK$QX<$N<CB@<$NX<:$7NN`E$S@?>?C?:$ FGH$IIoa$NBVC?A<=$\?@$jkS$H<8=<$ U8_<@$J$S@?Z;A<@MS@?Z;=;?D<A$l;@>B8:$
S@;Z8><$g<>W?@]=
g?>;\;C8>;?D$T<==8R<
O@CX;><C>B@<
FGH$IefJ$F<P?><$g<>W?@]$T?D;>?@;DR$ FGH$IiKi$bDC89=B:8>;?D$T<>X?A=$\?@$
FGH$IJeJ$QX<$N<CB@<$NX<:$7NN`E$
T8D8R<P<D>$LD\?@P8>;?D$j8=<$Z<@=;?D$J Q@8D=9?@>$?\$O=_DCX@?D?B=$Q@8D=\<@$
OB>X<D>;C8>;?D$S@?>?C?:
FGH$IeIK$H?D=;A<@8>;?D=$\?@$LD><@D<>$ T?A<$7OQTE$?Z<@$TSUN$g<>W?@]=
FGH$IJeh$QX<$N<CB@<$NX<:$7NN`E$
k@?B9$T8D8R<P<D>$S@?>?C?:$7LkTSE$ FGH$IiIK$gbQHYgG$H?D\;RB@8>;?D$S@?>?C?:
Q@8D=9?@>$U8_<@$S@?>?C?:
8DA$TB:>;C8=>$U;=><D<@$^;=C?Z<@_$7TU^E$ FGH$IiIJ$r=;DR$>X<$gbQHYgG$
FGH$IJeI$QX<$N<CB@<$NX<:$7NN`E$
H?D\;RB@8>;?D$S@?>?C?:$?Z<@$N<CB@<$=X<:$
ND??9;DR$NW;>CX<=
H?DD<C>;?D$S@?>?C?:
FGH$IJiJ$jkS$N<CB@;>_$lB:D<@8V;:;>;<=$ FGH$IeeJ$OB>X<D>;C8>;?DpH?D\;A<D>;8:;>_$ 7NN`E
FGH$IiIh$r=;DR$gbQHYgG$?Z<@$>X<$
\?@$YNSGZh
OD8:_=;=
FGH$Ieeh$N>@BC>B@<MORD?=>;C$Q;P<$^;Z;=;?D$ N;P9:<$YVv<C>$OCC<==$S@?>?C?:$7NYOSE
FGH$IJmK$LS$Z<@=;?D$a$OAA@<==;DR$
TB:>;9:<c;DR$7Q^TE$?Z<@$S8C]<>$7NOQ?SE FGH$Iief$YNSG$Z<@=;?D$J$T8D8R<P<D>$
O@CX;><C>B@<
FGH$IeaK$^<\;D;>;?D$?\$8$F<C?@A$F?B><$ LD\?@P8>;?D$j8=<
FGH$IJmJ$LS$G?@W8@A;DR$Q8V:<$TLj
FGH$IJmh$T8D8R<P<D>$LD\?@P8>;?D$j8=<$ YVv<C>$7FFYE$g?A<ML^MNBVMYVv<C>= FGH$IiaK$l;@>B8:$S@;Z8><$UOg$N<@Z;C<$
FGH$IeaJ$TOHMG?@C<A$G?@W8@A;DRw$O$ 7lSUNE$r=;DR$jkS$\?@$OB>?M^;=C?Z<@_$
\?@$>X<$LD><@D<>$S@?>?C?:$7LSE
T<>X?A$\?@$NBV=C@;V<@$N<98@8>;?D$?D$8D$ 8DA$N;RD8:;DR
FGH$IJmI$LSZa$g?A<$F<dB;@<P<D>=
FGH$Iiae$N<@Z;C<$F<dB;@<P<D>=$\?@$
FGH$Ihfe$H@_9>?R@89X;C$O:R?@;>XP$ b>X<@D<>$OCC<==$g<>W?@]
FGH$Ieao$N<==;?D$^<=C@;9>;?D$S@?>?C?:$ U8_<@$J$S@?Z;A<@$S@?Z;=;?D<A$l;@>B8:$
LP9:<P<D>8>;?D$F<dB;@<P<D>=$\?@$
bDC89=B:8>;DR$N<CB@;>_$S8_:?8A$7bNSE$8DA$ 7N^SE$N<CB@;>_$^<=C@;9>;?D=$\?@$T<A;8$N>@<8P= S@;Z8><$g<>W?@]=
FGH$Ieia$r=;DR$8$U;D]$N>8><$OAZ<@>;=<P<D>$ FGH$IioK$k@8C<\B:$F<=>8@>$T<CX8D;=P$
OB>X<D>;C8>;?D$̀<8A<@$7O`E
FGH$Ihfa$LD><@D<>$n<_$bcCX8DR<$7LnbZJE$ 7UNOE$Y9>;?D=$j;>$>?$S@<Z<D>$U??9;DR$;D$jkSp \?@$jkS$W;>X$TSUN
TSUN$LS$l;@>B8:$S@;Z8><$g<>W?@]=$7lSg=E FGH$Iioi$g<>W?@]$OAA@<==$Q@8D=:8>;?D$
S@?>?C?:
FGH$Ihfo$H@_9>?R@89X;C$NB;><=$\?@$LSN<C$ FGH$Ieii$YNSG$8=$>X<$S@?Z;A<@pHB=>?P<@$ 7gOQE$j<X8Z;?@8:$F<dB;@<P<D>=$\?@$
FGH$IhaK$g?A<M=9<C;\;C$H:;<D>$LA<D>;\;<@=$ bAR<$S@?>?C?:$\?@$jkSpTSUN$LS$l;@>B8:$ rD;C8=>$r^S
FGH$Iimi$r=<$?\$S@?Z;A<@$bAR<$>?$
\?@$^_D8P;C$̀?=>$H?D\;RB@8>;?D$S@?>?C?:$ S@;Z8><$g<>W?@]=$7lSg=E
FGH$IemI$H?D\;RB@8>;?D$kB;A<:;D<=$\?@$ S@?Z;A<@$bAR<$7SbMSbE$k<D<@;C$F?B>;DR$
Z<@=;?D$I$7^`HSZIE
bDC89=B:8>;?D$7kFbE$?@$LS$;D$jkSpTSUN$
FGH$IhaI$jkSpTSUN$LS$l;@>B8:$S@;Z8><$ ^;sN<@Z$N<@Z;C<$H:8==<=
LS$l;@>B8:$S@;Z8><$g<>W?@]=
FGH$IafK$S@?>?C?:$LDA<9<DA<D>$
g<>W?@]=$7lSg=E
FGH$Ihae$O99:;C8V;:;>_$N>8><P<D>$\?@$jkSp TB:>;C8=>xN98@=<$T?A<$7SLTMNTEw$ FGH$Iimo$H?DD<C>;DR$LSZa$L=:8DA=$?Z<@$
LSZI$TSUN$r=;DR$LSZa$S@?Z;A<@$bAR<$
TSUN$LS$l;@>B8:$S@;Z8><$g<>W?@]=$7lSg=E S@?>?C?:$N9<C;\;C8>;?D$7F<Z;=<AE
FGH$Ihii$Y9<@8>;?D=$8DA$T8D8R<P<D>$ FGH$IafI$r=;DR$LD><@D<>$k@?B9$T8D8R<P<D>$ F?B><@=$7aSbE
7YOTE$F<dB;@<P<D>=$\?@$TB:>;MS@?>?C?:$ S@?>?C?:$Z<@=;?D$h$7LkTSZhE$8DA$TB:>;C8=>$ FGH$IoKK$YNSG$YB>M?\Mj8DA$U;D]$N>8><$
^8>8V8=<$7UN^jE$F<=_DCX@?D;[8>;?D
U;=><D<@$^;=C?Z<@_$S@?>?C?:$Z<@=;?D$J$
U8V<:$NW;>CX<A$7TSUNE$g<>W?@]=
FGH$IhoK$OD8:_=<=$?\$>X<$N<CB@;>_$?\$jkSp 7TU^ZJE$\?@$N?B@C<MN9<C;\;C$TB:>;C8=> FGH$IoKJ$YNSG$F<=>8@>$N;RD8:;DR
FGH$Iafe$LD><@D<>$k@?B9$T8D8R<P<D>$ FGH$IoKh$YNSG$U;D]MU?C8:$N;RD8:;DR
TSUN$LS$lSg=
FGH$IoKa$S=<BA?W;@<$bPB:8>;?D$bAR<$
FGH$IhoJ$TSUNpjkS$U8_<@$h$l;@>B8:$ S@?>?C?:$7LkTSEpTB:>;C8=>$U;=><D<@$
>?$bAR<$7SqbhE$O=_DCX@?D?B=$Q@8D=\<@$
S@;Z8><$g<>W?@]$7lSgE$T8D8R<P<D>$ ^;=C?Z<@_$7TU^Eyj8=<A$TB:>;C8=>$
G?@W8@A;DR$7zLkTSpTU^$S@?c_;DR{E T?A<$7OQTE$Q@8D=98@<D>$H<:$Q@8D=9?@>$
LD\?@P8>;?D$j8=<
FGH$IhoI$jkS$H?PPBD;>;<=$\?@$^8>8$ FGH$Iafi$N?B@C<MN9<C;\;C$TB:>;C8=>$\?@$LS N<@Z;C<
FGH$Iafo$N?B@C<MN9<C;\;C$S@?>?C?:$ FGH$IoKo$FO^LrN$
H?:<C>;?D
^<:<R8><AMLSZaMS@<\;c$O>>@;VB><
FGH$Ihoe$S=<BA?W;@<$bPB:8>;?D$bAR<$>?$ LDA<9<DA<D>$TB:>;C8=>$;D$JhJpo
bAR<$7SqbhE$H?D>@?:$q?@A$\?@$r=<$?Z<@$8D$ FGH$IaKf$OD_C8=>MFS$r=;DR$S@?>?C?:$ FGH$Iohe$H@_9>?R@89X;C$O:R?@;>XP$
LP9:<P<D>8>;?D$F<dB;@<P<D>=$\?@$
LDA<9<DA<D>$TB:>;C8=>$7SLTE
TSUN$SNg
FGH$IIKm$^;s;<M`<:P8D$k@?B9$bcCX8DR<$ FGH$IaKo$bDC89=B:8>;?D$T<>X?A=$\?@$ bDC89=B:8>;DR$N<CB@;>_$S8_:?8A$7bNSE$
\?@$>X<$N<CB@<$NX<:$7NN`E$Q@8D=9?@>$U8_<@$ Q@8D=9?@>$?\$SSSp`;RXMU<Z<:$^8>8$U;D]$ 8DA$OB>X<D>;C8>;?D$̀<8A<@$7O`E
H?D>@?:$7`^UHE$?Z<@$TSUN$g<>W?@]=
S@?>?C?:

Proposta AJUSTADA 04 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603068)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1903

7898$*+,,9

0123$56

-./01/21-$/01$324.45467899:;<=$>?$8:$9@?ABC>=$;D$=<@;<=E$
FGH$IJKL$M<;NOP?@$Q;=C?R<@S$T?@$UV$ FGH$hWZZ$MfiH\MG$fR<D>$M?>;T;C8>;?D= FGH$hI`K$iO<$F<R<@=<$V8>O$G?@n8@A;DN$
FGH$hWJe$UD><@D<>$tuhe`$VBP:;C$v<S$ 7FVGE$o<C>?@$iko
R<@=;?D$K$7UVRKE
UDT@8=>@BC>B@<$H<@>;T;C8><$8DA$H<@>;T;C8><$ FGH$hheJ$MYi$b<O8R;?@8:$F<lB;@<_<D>=$
FGH$IJKW$UVRK$X>8><:<==$YAA@<==$
T?@$UH[V
F<R?C8>;?D$k;=>$7HFkE$V@?T;:<
YB>?C?DT;NB@8>;?D
FGH$IJZJ$Q<T;D;>;?D=$8DA$[8D8N<A$ FGH$hWJL$fg><D=;P:<$YB>O<D>;C8>;?D$ FGH$hha`$MfiH\MG$?R<@$i@8D=9?@>$
\P]<C>=$T?@$\9<@8>;?D=^$YA_;D;=>@8>;?D^$ V@?>?C?:$iBDD<:<A$i@8D=9?@>$k8S<@$ k8S<@$X<CB@;>S$7ikXE
8DA$[8;D><D8DC<$7\Y[E$GBDC>;?D=$?D X<CB@;>S$YB>O<D>;C8><A$V@?>?C?:$R<@=;?D$e$ FGH$hKeL$V=<BA?n;@<$7VsE$
[8D8N<_<D>$UDT?@_8>;?D$b8=<$7[UbE
FGH$IJ`a$bcV$XB99?@>$T?@$G?B@d?C><>$YX$ 7fYVdiikXReE
FGH$hWJK$b8=;C$X9<C;T;C8>;?D$T?@$UV$G8=>$ FGH$hKeW$V=<BA?n;@<$7VsE$?R<@$[VkX$
MB_P<@$X98C<
VXM$[8D8N<_<D>$UDT?@_8>;?D$b8=<$
FGH$I`Ie$UYMY$H?D=;A<@8>;?D=$T?@$\XVG F<@?B><p$k??9dG@<<$Y:><@D8><=
FGH$I`IL$V@;R8CS$fg><D=;?D=$T?@$X>8><:<==$ FGH$hWJZ$H?D>@?:$V@?>?C?:$fg><D=;?D=$T?@$ 7[UbE
>O<$X<>B9$?T$i;_<dQ;R;=;?D$[B:>;9:<g;DN$ FGH$hKLa$\XVG$k;Dqdk?C8:$X;ND8:;DN
YAA@<==$YB>?C?DT;NB@8>;?D$;D$UVRK
FGH$heeI$YR?;A$bcV$b<=>$V8>O$i@8D=;>;?D=$ 7iQ[E$V=<BA?n;@<=$;D$[VkX$M<>n?@q= FGH$hKh`$YD$Y@CO;><C>B@<$T?@$
FGH$haeL$QSD8_;C$j?=>D8_<$fgCO8DN<$ [B:>;dX<N_<D>$V=<BA?n;@<$f_B:8>;?D$
T@?_$\D<$fg><@D8:$>?$YD?>O<@
fAN<$>?$fAN<
[<CO8D;=_$T?@$UXdUX
FGH$heeZ$QjHVRK$k<8=<lB<@S
FGH$haeW$Q?_8;Dds;A<$V@<T;g$Q;=>@;PB>;?D$ FGH$hKJL$iHV$H?DN<=>;?D$H?D>@?:
FGH$heLh$b;A;@<C>;?D8:$V@?>?C?:$
FGH$hZ`J$o;@>B8:$F?B><@$F<ABDA8DCS$
n;>O$in?dk<R<:$UXdUX
UDA<9<DA<D>$[B:>;C8=>$7bUQUFdVU[E
FGH$haea$iO@<<ds8S$j8DA=O8q<$T?@$UXdUX$ V@?>?C?:$7oFFVE$R<@=;?D$a$T?@$UVRI$8DA$
FGH$heaK$kQV$X9<C;T;C8>;?D
UVRK
FGH$heKe$V@?>?C?:$UDA<9<DA<D>$[B:>;C8=>$ V?;D>d>?dV?;D>$YA]8C<DC;<=
FGH$hJaa$H?D>@?:$8DA$V@?R;=;?D;DN$
FGH$haeI$UD><@_<A;8><$XS=><_$>?$
[Ub
UD><@_<A;8><$XS=><_$7UXdUXE$H@S9>?N@89O;C$ ?T$s;@<:<==$YCC<==$V?;D>=$7HYVsYVE$
FGH$heKh$YB>?D?_?B=$XS=><_$
V@?>?C?:$b8=<$[Ub
YB>O<D>;C8>;?D
H?DT<A<@8>;?D=$T?@$bcV
FGH$haeh$UXdUX$fg><D=;?D=$T?@$i@8w;C$ FGH$hJaI$H?D>@?:$8DA$V@?R;=;?D;DN$
FGH$heZW$UV$R<@=;?D$K$?R<@$VVV
?T$s;@<:<==$YCC<==$V?;D>=$7HYVsYVE$
FGH$heJW$iO<$c<D<@8:;m<A$iik$X<CB@;>S$ fDN;D<<@;DN
V@?>?C?:$b;DA;DN$[Ub$T?@$Ufff$JeWuLL
FGH$haeK$F<=>8@>$X;ND8:;DN$T?@$UXdUX
[<CO8D;=_$7ciX[E
FGH$hJJe$b;A;@<C>;?D8:$G?@n8@A;DN$
FGH$heJh$V=<BA?n;@<$o;@>B8:$H;@CB;>$ FGH$haeJ$F?B>;DN$UVRK$n;>O$UXdUX
H?DD<C>;R;>S$o<@;T;C8>;?D$7oHHoEp$Y$ FGH$hae`$V?;D>d>?dV?;D>$\9<@8>;?D$?R<@$ Q<><C>;?D
FGH$hJJL$bGQ$T?@$UVRI$8DA$UVRK$
kYM$;D$k;Dq$X>8><$F?B>;DN$V@?>?C?:=
H?D>@?:$HO8DD<:$T?@$V=<BA?n;@<=
FGH$heJK$X>@BC>B@<dYn8@<$i;_<$Q;R;=;?D$ FGH$haLe$UXdUX$c<D<@;C$H@S9>?N@89O;C$ 7X;DN:<$j?9E
FGH$hJJL$b;A;@<C>;?D8:$G?@n8@A;DN$
[B:>;9:<g<A$7iQ[E$H;@CB;>$f_B:8>;?D$ YB>O<D>;C8>;?D
X<@R;C<$?R<@$V8Cq<>$Xn;>CO<A$M<>n?@q$ FGH$hah`$X<==;?D$UD;>;8>;?D$V@?>?C?:$ Q<><C>;?D$7bGQE$T?@$UVRI$8DA$UVRK$
7X;DN:<$j?9E
X<@R;C<$fg8_9:<=
7HfX?VXME
FGH$he`h$Q<9@<C8>;?D$?T$iS9<$e$F?B>;DN$ FGH$haJL$fg9<@;<DC<$?T$U_9:<_<D>;DN$ FGH$hJJW$c<D<@;C$Y99:;C8>;?D$?T$bGQ
FGH$hJJa$bGQ$T?@$[B:>;O?9$V8>O=
MfiH\MG$?R<@$X\YV
j<8A<@=$;D$UVRK
FGH$h`eh$M<>n?@q$i;_<$V@?>?C?:$
FGH$hLWe$[dUXUXp$[B:>;$i?9?:?NS$7[iE$ FGH$haJW$iO<$UV$M<>n?@q$YAA@<==$
R<@=;?D$Ip$V@?>?C?:$8DA$Y:N?@;>O_=$
i@8D=:8>?@$7MYiE
F?B>;DN$;D$UD><@_<A;8><$XS=><_$>?$
FGH$ha`J$YB>?D?_?B=$XS=><_$7YXE$ X9<C;T;C8>;?D
UD><@_<A;8><$XS=><_=$7UXdUX=E
FGH$hLae$Y$V?:;CS$H?D>@?:$[<CO8D;=_$;D$ MB_P<@$F<=<@R8>;?D$T?@$Q?CB_<D>8>;?D$r=< FGH$h`K`$UVRK$F89;A$Q<9:?S_<D>$?D$
FGH$hILh$H?D>@?:$YDA$V@?R;=;?D;DN$?T$ UVRI$UDT@8=>@BC>B@<=$7KFQExV@?>?C?:$
UXdUX$r=;DN$YA_;D;=>@8>;R<$i8N=
s;@<:<==$YCC<==$V?;D>=$7HYVsYVE$V@?>?C?:$ X9<C;T;C8>;?D
FGH$hLaW$UV$[B:>;C8=>$[Ub
FGH$KeaZ$H;=C?$XS=><_=y$X?:B>;?D$T?@$
X9<C;T;C8>;?D
FGH$hLJZ$\XVGRa$c@8C<TB:$F<=>8@>
FGH$hWLI$UD>@8dX;><$YB>?_8>;C$iBDD<:$ FGH$hILK$H?D>@?:$8DA$V@?R;=;?D;DN$?T$ [B:>;C8=>$;D$[VkXzbcV$UV$oVM=
s;@<:<==$YCC<==$V?;D>=$7HYVsYVE$V@?>?C?:$ FGH$KeJh$YAA@<==$[899;DN$?T$
YAA@<==;DN$V@?>?C?:$7UXYiYVE
UVRK$[B:>;C8=>$V8Cq<>=$?D$f>O<@D<>
FGH$hWIe$V@?>?C?:$UDA<9<DA<D>$[B:>;C8=>$ b;DA;DN$T?@$Ufff$JeWuLL
FGH$hIIa$kQV$UcV$XSDCO@?D;m8>;?D
7VU[E$b??>=>@89$F?B><@$[Ub
FGH$hWhI$F<lB;@<_<D>=$T?@$[B:>;dX<N_<D>$ FGH$hI`W$H898P;:;>;<=$YAR<@>;=<_<D>$n;>O$
V=<BA?n;@<$f_B:8>;?D$fAN<$>?$fAN<$7VsfaE$ bcVdI

Proposta AJUSTADA 04 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603068)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1904

7898$*+,,9
-./01/21-$/01$324.45467899:;<=$>?$8:$9@?ABC>=$;D$=<@;<=E$
F3$GHIJKLMNJ
F3ij

wFxN

0~J$GMM~G~J

0123$56

OPQ$SbXc$W@?>?C?:$TDA<9<DA<D>$VB:>;C8=>$ OPQ$g\gb$d??>=>@89$O?B><@$7dZOE$
OPQ$RRRS$TUVW
V<Ce8D;=h$a?@$W@?>?C?:$TDA<9<DA<D>$
VTd$a?@$TW_c
OPQ$SXYS$WTV$Z98@=<$V?A<
VB:>;C8=>$7WTVE$
OPQ$S[R\$VB:>;C8=>$];=><D<@$^;=C?_<@`$ OPQ$XX[Y$TUVW_X
OPQ$XX[Y$TUVW_X$7e?=>$f?;D=$?D:̀E$
7V]^E$a?@$TW_Y
OPQ$Sgcg$q=<$?a$VWrdUWrc$a?@$TW_Y OPQ$X\gY$Q?DD<C>;?D$?a$TW_Y$^?h8;D=$
OPQ$S\k\$OTWDl$a?@$TW_Y
_;8$TW_c$Q:?BA=
OPQ$SggX$d8=;C$Z?Cm<>$TD><@a8C<$
OPQ$ScY\$TW_Y$Z9<C;a;C8>;?D
OPQ$XRYS$Op^TqZ$8DA$TW_Y
OPQ$Sc[X$U<D<@;C$W8Cm<>$nBDD<:;Dl$;D$ st><D=;?D=$a?@$TW_Y$
OPQ$XXRg$^vQW_Y$7C:;<D>$8DA$@<:8`E
TW_Y$OPQ$Sc[g$TW_Y$^;oZ<@_$p@Ce;><C>B@< OPQ$S[c\$uZWP_X$a?@$TW_Y
OPQ$SgSb$n@8D=h;==;?D$?a$TW_Y$W8Cm<>=$ OPQ$SkbX$n@8D=;>;?D$V<Ce8D;=h=$a?@$ OPQ$gXc\$uZWP$a?@$TW_Y
TW_Y$v?=>=$8DA$O?B><@=
?_<@$TW_c
OPQ$Sg[c$ZyVW$qZV$VTd
OPQ$S\RX$ZyVW_S$VTd$a?@$q^W
OPQ$RSRX$VTd$TT
OPQ$S\bY$TW$P?@z8@A;Dl$n8{:<$VTd$ OPQ$SY[c$k\S|R9$8DA$Tsss$k\S|R}$$
OPQ$RcbX$d@;Al<$VTd$
d@;Al<$VTd
OPQ$SSXX$TD><@a8C<=$VTd
OPQ$R[Sc$OTW_S$VTd$
OPQ$S[X[$sD>;>`$VTd$7_<@=;?D$SE
OPQSS[X$ZyVW_X$p99:;C8>;?D=
OPQ$Rkg\$uZWP_S$VTd$
OPQ$SkYX$ne<$TD><@a8C<=$U@?B9$VTd$
OPQ$Sg[R$ZyVW$P@8h<z?@m$VTd
OPQ$Rb\[$ZyVW_S$VTd
OPQ$XkRX$VW]Z$]ZO$VTd
OPQ$Sg[S$ZyVWrVW^$VTd
OPQ$S\RR$ZyVW_S$VTd$a?@$TW
OPQ$Sg[X$ZyVWry?>;a;C8>;?D$VTd
OPQ$S\RS$ZyVW_S$VTd$a?@$nQW
OPQ$Rb\g$ZyVW_S$W@?>?C?:$u9<@8>;?D= OPQ$SS[c$qZV$a?@$ZyVW_X$
Tsss$k\S|R^$7ZnWE
OPQ$R\bk$Z;h9:<$y<>z?@m$V8D8l<h<D>$ OPQ$Rb\Y$ZyVW_S$n@8D=9?@>$V899;Dl= OPQ$SS[g$pQV$a?@$ZyVW_X
OPQ$Sg[g$ZyVW_X$;<zrd8=<A$pCC<==$
OPQ$Rb\k$Q?<t;=><DC<${<>z<<D$
W@?>?C?:$7ZyVWE
Q?D>@?:$V?A<:$7pQVE
OPQ$RRgk$V8D8l<h<D>$TDa?@h8>;?D$d8=<$ _<@=;?D$R$8DA$_<@=;?D$S$?a$>e<$
a?@$D<>z?@m$h8D8l<h<D>$?a$nQWTWr{8=<A$ TD><@D<>rZ>8DA8@A$y<>z?@m$V8D8l<h<D>$ OPQ$XRYc$dZ^$=`=:?l$W@?>?C?:
OPQ$XcRR$pD$p@Ce;><C>B@<$a?@$^<=C@;{;Dl$
P@8h<z?@m
TD><@D<>=$VTdrTT
Z;h9:<$y<>z?@m$V8D8l<h<D>$W@?>?C?:$
OPQ$RbRk$W@;_8><$TD><@D<>$pAA@<==$
OPQ$RSRS$Q?DC;=<$VTd$A<a;D;>;?D=
OPQ$RSRg$Q?D_<D>;?D$a?@$A<a;D;Dl$>@89=$a?@$ p:?C8>;?D$OPQ$S\X[$sD>;>`$VTd$B=;Dl$ 7ZyVWE$V8D8l<h<D>$P@8h<z?@m=
OPQ$XcRS$V<==8l<$W@?C<==;Dl$8DA$
ZVT_S
B=<$z;>e$>e<$ZyVW
OPQ$SSYR$pD$p@Ce;><C>B@<$a?@$^<=C@;{;Dl$ ^;=98>Ce;Dl$a?@$>e<$Z;h9:<$y<>z?@m$
OPQ$RXkb$OTW_S$VTd$st><D=;?D
V8D8l<h<D>$W@?>?C?:$7ZyVWE
ZyVW$V8D8l<h<D>$P@8h<z?@m=
OPQ$Rcck$W@?>?C?:$u9<@8>;?D=$a?@$
OPQ$XcRX$Z;h9:<$y<>z?@m$V8D8l<h<D>$
OPQ$SSYS$V<==8l<$W@?C<==;Dl$8DA$
_<@=;?D$S$?a$>e<$Z;h9:<$y<>z?@m$
^;=98>Ce;Dl$a?@$>e<$Z;h9:<$y<>z?@m$ W@?>?C?:$7ZyVWE$p99:;C8>;?D=
V8D8l<h<D>$W@?>?C?:$7ZyVW_SE
OPQ$XcRc$ZyVW_X$q=<@rd8=<A$Z<CB@;>`$
OPQ$Rcg\$V8D8l<h<D>$TDa?@h8>;?D$d8=<$ V8D8l<h<D>$W@?>?C?:$7ZyVWE
V?A<:$7qZVE
7VTdE$a?@$_<@=;?D$S$?a$>e<$Z;h9:<$y<>z?@m$ OPQ$SSYX$ZyVW_X$p99:;C8>;?D=
OPQ$SSYc$q=<@r{8=<A$Z<CB@;>`$V?A<:$ OPQ$XcRg$;<zrd8=<A$pCC<==$Q?D>@?:$
V8D8l<h<D>$W@?>?C?:$7ZyVW_SE
OPQ$Rb\S$Z>@BC>B@<$?a$V8D8l<h<D>$ 7qZVE$a?@$_<@=;?D$X$?a$>e<$Z;h9:<$y<>z?@m$ V?A<:$7pQVE$a?@$>e<$Z;h9:<$y<>z?@m$
V8D8l<h<D>$W@?>?C?:$7ZyVWE
TDa?@h8>;?D$a?@$_<@=;?D$S$?a$>e<$Z;h9:<$ V8D8l<h<D>$W@?>?C?:$7ZyVW_XE
y<>z?@m$V8D8l<h<D>$W@?>?C?:$7ZyVW_SE OPQ$SSYg$;<zrd8=<A$pCC<==$Q?D>@?:$ OPQ$XcRk$V8D8l<h<D>$TDa?@h8>;?D$
OPQ$Rb\X$ZyVW_S$n<t>B8:$Q?D_<D>;?D=$ V?A<:$7pQVE$a?@$>e<$Z;h9:<$y<>z?@m$ d8=<$7VTdE$a?@$>e<$Z;h9:<$y<>z?@m$
V8D8l<h<D>$W@?>?C?:$7ZyVWE$
V8D8l<h<D>$W@?>?C?:$7ZyVWE
OPQ$Rb\c$ZyVW_S$Q?Da?@h8DC<
OPQ$SS[S$ZyVW_X$V8D8l<h<D>$W@?>?C?:
OPQ$SS[X$ZyVW_X$p99:;C8>;?D=

Proposta AJUSTADA 04 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603068)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1905

7898$*+,,9
-./01/21-$/01$324.45467899:;<=$>?$8:$9@?ABC>=$;D$=<@;<=E$
4-3F
ij-k5j-

-stuvwxy

30

0123$56

GHI$JMWZ$NOPH$[OO\
GHI$JZRM$NOPH$]8>8^8=<$NY<@_:?U
GHI$JWM`$NOPHYK$a8D8b<c<D>$
dD_?@c8>;?D$e8=<$7adeEf$>@89=
GHI$KMoW$];nO<@Y$ST9<A;><A$H?@U8@A;Db$7SHE
dSSS$W`KlJ9$7I?OE
GHI$KRoZ$\$O;Db:<$G8><$pV@<<$I?:?@$
GHI$KLZL$]O$H;<:A$;D$>V<$dPYL$8DA$
a8@q<@$GHI$XJRW$pV<$\AA;>;?D$?_$ST9:;C;>$
dPYR$m<8A<@=$
I?Db<=>;?D
GHI$KLZM$];nO<@Y$\@CV;><C>B@<
GHI$KMoZ$];nO<@Y$\==B@<A$H?@U8@A;Db$ [?>;_;C8>;?D$7SI[E$>?$dP
7\HE$
dSSS$W`KlJz$P?@>$e8=<A$[<>U?@q$\CC<==$ GHI$KL`W$dD><@D<>$O<CB@;>Q$\==?C;8>;?D$
8DA${<Q$a8D8b<c<D>$P@?>?C?:$7dO\{aPE
I?D>@?:
GHI$K`WK$GdPrK$a]M$\B>V<D>;C8>;?D GHI$KL`o$pV<$dD><@D<>${<Q$STCV8Db<$7d{SE
GHI$KJ`L${<Q<Arm8=V;Db$_?@$a<==8b<$ GHI$KLJK$pV<$N\{hS}${<Q$]<><@c;D8>;?D$
P@?>?C?:$
\B>V<D>;C8>;?D$
GHI$KLMo$dD><@D<>$zlM`o$PB^:;C${<Q$
GHI$KJXW$G\]d|O$\B>V<D>;C8>;?D
dD_@8=>@BC>B@<$I<@>;_;C8><$8DA$IGh$P@?_;:<
GHI$KJXo$G\]d|O$\CC?BD>;Db
GHI$JKLM$NOPH$9@?>?C?:$8D8:Q=;=
GHI$JKLR$ST9<@;<DC<$U;>V$NOPH$
GHI$JMWX$NOPHYK

GHI$KXKW$NOPHYK
GHI$KXZ`$NOPH$N98gB<$hO\$N9>;?D$
GHI$XJ`J$NOPH$[OO\

GHI$XKLZ$OB99:<c<D>8:$dD_?@c8>;?D$
_?@$>V<$[<U$]<_;D;>;?D$?_$>V<$
SH$Pme$7ST9<A;><A$H?@U8@A;Db$
P<@rm?9$e<V8Y;?@E
GHI$XKR`$[<U$p<@c;D?:?bQ$8DA$
I:8@;_;C8>;?D=$_?@$];nO<@Y
GHI$KWJW$mppP$NY<@$phO
GHI$KWRM$G\]d|O$\B>V<D>;C8>;?D$
GHI$KWRR$G\]d|O$\CC?BD>;Db
GHI$XMZo$G\]d|O$OB99?@>$H?@$
ST><D=;^:<$\B>V<D>;C8>;?D$P@?>?C?:$7S\PE
GHI$XMW`$dSSS$W`KlJz$G<c?><$
\B>V<D>;C8>;?D$];8:$dD$|=<@$O<@Y;C<$
7G\]d|OE$|=8b<$~B;A<:;D<=
GHI$JWKW$dP$\B>V<D>;C8>;?D$B=;Db${<Q<A$a]M GHI$KL`M$pV<$SOP$]SOrIeI$I;9V<@$ GHI$XoLW|]P$SDC89=B:8>;?D$?_$dPO<C$
SOP$P8Cq<>=
\:b?@;>Vc$;>V$ST9:;C;>$d
GHI$JWMX$dP$;D$dP$pBDD<:;Db
GHI$KL`J$O<CB@;>Q$\@CV;><C>B@<$_?@$>V<$ GHI$KL`R$dP$SDC89=B:8>;Db$O<CB@;>Q$ GHI$LX`JO<CB@;>Q$\@CV;><C>B@<$_?@$>V<$
dD><@D<>$P@?>?C?:
P8Q:?8A$7SOPE
dD><@D<>$P@?>?C?:$
GHI$KL`K$dP$\B>V<D>;C8>;?D$m<8A<@ GHI$KL`Z$pV<$dD><@D<>$dP$O<CB@;>Q$]?c8;D$ GHI$LX`KdP$\B>V<D>;C8>;?D$m<8A<@$7\mE
GHI$LX`XdP$SDC89=B:8>;Db$O<CB@;>Q$
?_$dD><@9@<>8>;?D$_?@$dO\{aP
GHI$KL`X$pV<$|=<$?_$
GHI$KLJ`$pV<$[|hh$SDC@Q9>;?D$\:b?@;>Vc$ P8Q:?8A$7SOPE
ma\Ira]MroR$U;>V;D$SOP$8DA$\m
GHI$LX`MI@Q9>?b@89V;C$\:b?@;>Vc$
8DA$;>=$B=<$U;>V$dPO<C
GHI$KL`L$pV<$|=<$?_$
GHI$KLJJ$dP$O<CB@;>Q$]?CBc<D>$G?8Ac89 dc9:<c<D>8>;?D$G<gB;@<c<D>=$_?@$SOP$
ma\IrOm\rJroR$U;>V;D$SOP$8DA$\m
8DA$\m

Proposta AJUSTADA 04 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603068)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1906

7898$*+,,9

0123$56

-./$0123444$256789$189:8;$<==8;;59:8;
>?@ABCDEFD?B

m@noDB

~D?$Bo

GHI$JKKL$KLLM$NOH$PQ$OJ$RSTUVWXYZXS$[\]KL^_`
GHI$JKKL$KLLM$NOH$PQ$PJ$RSTUVWXYZXS$[\]K^L_`
GHI$JKKL$KLLM$NOH$PQ$PGaL$RSTUVWXYZXS$[\]LbLc`
GHI$JKKL$KLLM$NOH$PQ$PGdL$RSTUVWXYZXS$[\]LbKc`
G$HI$JK^L$Ke$NOH$PQ$NJ$RSTUVWXYZXS$[\]KKd_`
GHI$JK^L$Ke$NOH$PQ$PJ$RSTUVWXYZXS$[\]KKb_`
GHI$JK^f$Ke$NOH$PQ$PGaL$KgKLUh$RSTUVWXYZXS$[\]LiKc`
GHI$JK^L$Ke$NOH$PQ$PGaL$KffLUh$RSTUVWXYZXS$[\]Li^c`
GHI$JK^f$Ke$NOH$PQ$PGjL$RSTUVWXYZXS$[\]Lig_`
GHI$JK^L$Ke$NOH$PQ$PGKLL$RSTUVWXYZXS$[\]KLgc`
GHI$JK^L$Ke$NOH$PQ$_J$KLkl$RSTUVWXYZXS$[\]Lbd_`
GHI$JK^L$Ke$NOH$PQ$_J$KLk]$RSTUVWXYZXS$[\]Lbb_`$
GHI$J^LL$pq^a$]RI$gh$NXSYTr$HsSt$QTurX$[\]fKbc`
GHI$J^LL$pq^a$]QI$gh$NXSYTr$HsSt$QTurX$[\]f^Kc`
GHI$J^LL$pqgf$]RI$gh$NXSYTr$HsSt$QTurX$[\]f^gc`
GHI$J^LL$pqgf$]QI$gh$NXSYTr$HsSt$QTurX$[\]f^fc`
GHI$J^iL$vNaab$gh$]RI$NXSYTr$HsSt$QTurX$[\Od^fc`
GHI$J^iL$vNaab$gh$]QI$NXSYTr$HsSt$QTurX$[\Od^ic`
GHI$J^iL$vNfgL$gh$]RI$NXSYTr$HsSt$QTurX$[\Od^jc`
GHI$J^iL$vNfgL$gh$]QI$NXSYTr$HsSt$QTurX$[\Od^dc`
GHI$J^iL$cwxYrYTSy$vswtXS$QTurX$[\]fLdc`
GHI$J^iL$IK$v\af$gh$vswtXS$QTurX$[\]fLbc`
GHI$J^iL$IK$v\af$^Lh$vswtXS$QTurX$[\]fKjc`
GHI$J^iL$IK$[^`$_zQ$jf$s{h$gh$vswtXS$QTurX$[\]Kjfc`
GHI$J^iL$IK$_zQ$^Lh$vswtXS$QTurX$[\]fKac`
GHI$J^iL$IK$v\af$_zQ$jfkK^L$s{h$QsUZXSVYsU$vswtXS$QTurX$[\]fKKc`
GHI$J^iL$^IK$_zQ$gh$vswtXS$QTurX$[\]iagc`
GHI$J^iL$dIK$_zQ$jf$s{h$gh$vswtXS$QTurX$[\]fK^c`
GHI$J^iL$RK$vswtXS$QTurX$[\]fKdc`
GHI$J^iL$N|QkdcN$v\af$Lq^dh$vswtXS$QTurX$[\]ia^c`
GHI$J^iL$hYUY$]k^d$ts$akv\af$Lqgh$vswtXS$QTurX$[\e^igc`
GHI$J^iL$Rg}Ig$vswtXS$QTurX$[\]fgKc`
GHI$J^iL$IK$v\af$ts$^x_zQ$jf$s{h$gh$vswtXS$QTurX$[\G^bac`
GHI$J^iL$IK$v\af$K^L$s{h$^h$vswtXS$QTurX$[\QKfic`
GHI$J^iL$IK$v\af$K^L$s{h$Kfh$vswtXS$QTurX$[\QKfKc`
GHI$J^iL$IK$v\af$K^L$s{h$gLh$vswtXS$QTurX$[\QKf^c`
GHI$J^iL$RK$vswtXS$QTurX$[\]fKdc`$
GHI$JgfK$gLL$KLLk^aLpcQ$ts$K^p]Q$Hs XS$Nwry$[\ef^jc`
GHI$JgfK$gLL$kad}kiLp]Q$ts$K^p]Q$Hs XS$Nwry$[\ef^dc`
GHI$fdLL$jfL$cQ$Hs XS$Nwry$[\QLdbc`
GHI$vHN$dLL$vXwUTUt$Hs XS$Nwry$[\]Kdgc`$

Proposta AJUSTADA 04 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA (0603068)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 1907

7898$*+,,9

0123$56

-./$0123444$256789$189:8;$<==8;;59:8;=57:68
>?@ABC$D?E@FBG

HIJ$KLM$NOPQRS$JNTUJNTIMV$LVU$KQWXYZ$[\]^_`ab
HIJ$KLM$cOPQRS$N_TN__defZOg$LhiSjk$lLVU$KQWXYZ$[\lmn`db
HIJ$KLM$cOPQRS$N_TN__defZOg$IQJ$LhiSjk$lLVU$KQWXYZ$[\l^oNab
HIJ$KLM$̀OPQRS$N_TN__defZOg$IQJ$LhiSjk$LVU$KQWXYZ$[\l^o_ab
HIJ$KLM$̀OPQRS$N_TN__defZOg$LhiSjk$LVU$KQWXYZ$[\lmnpdb
HIJ$KLM$̀OPQRS$]iqOg$LhiSjk$LVU$KQWXYZ$[\]npcab
HIJ$KLM$̀OPQRS$]iqOg$IQJ$LhiSjk$LVU$KQWXYZ$[\]n`_ab
HIJ$KLM$NOPQRS$N_TN__defZOg$LVU$KQWXYZ$[\lm`mdb
HIJ$KLM$NOPQRS$N__defZOr$LVU$KQWXYZ$[\sot_ab
HIJ$KLM$NOPQRS$]uJ$UQvuQ$LVU$KQWXYZ$[\]nptab
HIJ$KLM$oOPQRS$srw$LVU$KQWXYZ$[\lmmtab
HIJ$KLM$oOPQRS$srL$LVU$KQWXYZ$[\lm^_ab
HIJ$KLM$NOPQRS$JN$xQijZ$LVU$KQWXYZ$[\lmnmab
HIJ$KLM$NOPQRS$gN$xQijZ$LVU$KQWXYZ$[\lmn^ab
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>?@$N?B$X]ÌslÌGk$pGH$ABCJbbb$@EjZz$ST>__VXX@Y
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 02 de outubro de 2019.

Senhor Coordenador,
Solicito-lhe
analisar
a
proposta
ajustada
(0603032, 0603036, 0603047, 0603068 e 0603071)
com
o
objetivo de satisfazer os questionamentos registrados no
evento 0600697.
Assinala-se que a sessão será reaberta no dia
04/10/2019 (sexta-feira), às 9:00 horas,
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 02/10/2019, às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0603072 e o código CRC 0761E5D6.

0011213-69.2018.6.02.8000

Despacho PREG 0603072

0603072v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de outubro de 2019.

À PREG
Sr. Pregoeiro,
Restrito aos aspectos técnicos de TI, entendo que a
proposta da empresa FSF TECNOLOGIA SA é tecnicamente
compatível com o objeto licitado.
Cumpre-me apenas observar que o documento
"Proposta Ajustada 05 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA"
(0603071) parece ser apenas recorte parcial, vez sua
numeração de página iniciou com "Página 18 de 42", sendo
assim sua análise foi realizada de forma conjunta com o
documento 0600425,
sugere-se
pois
a
avaliação
da necessidade formal de juntada de documento único e
consolidado.
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 03/10/2019, às 11:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0603322 e o código CRC B849E521.

0011213-69.2018.6.02.8000

Despacho COINF 0603322

0603322v1
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rimis̀_mhghcimì]ì]]hfi^dmi]s̀tìb`]h^_ù^^l]vwwxxxqlbm^ika_i]]hfi^dmi]qcbeqymvzz{`_d̀^hkh|_b̀c̀}ahjb`~{ z ~q



SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 2002

012345789  7
05 35



!"#$%&$'()!)#*&)+,-$)./,0#1&)2/
/3&$./45.)#67869*$5)3#$/:)/
#4*);

<=>3&4)$7869*$5))&*)$#?$#@%A#*#&#
/!)#*&)+,-$#$3)&$$##&/#$$2&#
B*)3/#<C#$3)&$#&/#$$$!#*&)+$
*/)/#/3B*B*&B*&,-##&/#D

<EF&/#!#)$#7869*$5)/)./,0#$$
G$())$).),-$#*##4)$#D

<H@#*/$6$#&#2$#:$/!&#)#I#/"$)#
$3)$#J&)/#HK2)$)##3$#3#/$).),-$$)#J)#
G5)#/)&D

<LC*3,-$//M)@%N$#?$#@%AD

<OA#).),-$!&*/5.42$#:$3&##$#!),3
@$*P-$$)$D

<Q?$$#&#/!&#)#I#/"$)#$3)$#J&)/#HK
2)$)#D

<RS)#*&)+,-$B*)$$$G/$#4)#$#/6.G$#
$#$.$3+*&3)3$36&/3/))$##
$&G/$#G/$#D

<TU!5)$#B*)3/#&#$$$//:)/##4*)#
)./,0#;

<T<=A&;M$)4$)$).),-V*3$$&4):!&$
#!),D

<T<E?$@%A;.6)/$&.)4*,-&M4).)4*,-.:#)
23&#).#//M)#&#$*#D

<T<HA$,/&M4);$,#U%#/5##$$D

%!/+/$$##$$#&$##&/#4)$#
)./,0#4$#3.,-$#&M)#$**/3:$$=E2$+
/##&)!#9!),$'()$?$9!),#29'?9$!$.)&$
$3:$$=E2$+/##$)#3)6)&)+51&#@V*//
/$&$$$#//)$/+4/#$.))$3&@D

<=F)$)#3)6)&)$$$#$$#$4()2&-&)+$$$#-
##:!)##56)&)+$/)$)#3)6)&)$$$9'?93:$/B*#
$$#-./&$#*.)/)##:!)##)#)/3&)B*/3$$$$#
$4)/D

Proposta AJUSTADA 01 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA 04 10 2019 (0604319)

WXYZ[\]^_`ZaY][b]c[dXXcad\][\cecYdf̀ZaYZ[g]h[ifZj\XY]a[k]\hce_ZX[i_Z\ZXl[
mdhd[nZhcbc^dh[dX[dXXcadY_hdX[no[d][XcYZ[pYYgXqrrssslg]hYdf\ZdXXcadY_hdXl^]`lthquuv[Z[_YcfcwZ[][^x\ce][yzv{|}z~z|u|}yl



SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 2003

0123457789 7
0  5 935



!"#$%"#&'()*+#+(##,'
-".",(+-,/+"++'0*,0*"+#-'1,(++(+"+
(,(23,4-$.-"&#25#670*+"8+'##"!
-,/+"++9*:,*$.;"<(7(";5+"=
"#1>

?+"1,-"(,+@AB@1"#=#C7((#*+'
*1,"#"("+D"/+"++>

-B;+""#*EAF+G"(+(",&'(#*++($.
**2"'+9F"'1-"#+""(*-"$.";+"F+G"(>

0B,&"";+"+(""<(,"#91+#EAF+G"(
9*:(+!"#$%+9F"(""<('+!(
"(*";"(>

"H;*""(+*(,+;"(#+#(-"
(#*($.+"@AB@,#+;"('#";"+"0*.
5+-"!"#$.;"(#+"(*"

IJKJLMNOPQRSLTNLSUNOVRWSLTSLXVYZ[S\NLMNY]\T^OQSL

_6`a"=b*(#+c5-"#+,dabc

_6``abcda"=b*(#+c5-"#+,D-"=?e7+"+
#!*(#++""*-+-GH(+$.A,:,

_6`f*"+abc@"1(E1,H;"#+d@EHD12,-",(
(+"+

_6`?H(+*abc("""2;*++*$%g

/(""+""*-$."1$(#*($./(+""'-"*#-"=
+#-0*5+"-,-"#+"-(+1@EH(+"+>

:/(""+""*-$."1$(#*($.#Ch(5%
((+"+'-"*#-"=+#-0*5+"-,-"#+"-(+1
@EH(+"+

_6`6H(0*<((+*abc"2"=(-"=?e
7+"+abc'(+-"+""(*-"$.+"#,
";+"1,+!*(#+"#,+"1$

_6`C"=(abc14"(*-"$.-":,#";+"*"++
-"="2-"#++De?7+"<1&'*)'abc-"2"+""#-+De?
7+"<1&i,+"-+,#+".-,(-,-"1+ 
/+"+


Proposta AJUSTADA 01 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA 04 10 2019 (0604319)

jklmnopqrsmtlpnupvnwkkvtwopnovxvlwysmtlmnzp{n|ym}oklptn~po{vxrmkn|rmomkn
w{wnm{vuvqw{nwknwkkvtwlr{wknnwpnkvlmnllzkzp{lwyomwkkvtwlr{wkqps{nmnrlvyvmnpnqovxpn



SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 2004



!"#$%&'$"$"!()&*&+,-.!/)$&*!!""0'12&*&'!"(&*&!/
$*$/!&3!"2&*!&/45/&67."83*$9&0!:$9$%)$!)&"$$*$!/$;67
."83*$'$"$&%0)&$"&'"&<%!/$'$"$=0!!:$"!)$*&&+,-9!$!>0!
"!>"$*!#!/!"&<!"#$*$?

 @$A!""0'12&*&+,-.!""0'12&*&+,-)$%3?

 B!"4)&*!"$*$!/0&$A)C$)!*!"!()&*&+,-D

E F'$""*&G*$9)$&&+,-2&!C$*&"!)$*&9'$$"4$!")&*!"$*$
!/0&$EA)C$)!*!"!()&*&+,-."!$*&!2&$'!$$7A)C$)!*!"!()&3D

7 F'$""*&HG*$9)$&&+,-2&!C$*&"!)$*&9'$$"4$!")&*!"$*$
!/0&$7A)C$)!*!"!()&92&"!$*&!C0/$)C$)!*!"!()&*&+,-D

 F'$""*&6G*$9)$&&+,-2&!C$*&"!)$*&9*!#!"2&!"$'%)$*$$
'!$%*$*!'"!#$'!%&2&)0/'"/!&*&+,-D

 @$EA!""0'12&*&+,-?

 B!"4)&*!"$*$!/0&$EA)C$)!*!"!()&*&+,-&09!"4)&*!"$*$!/
0&$7A)C$)!*!"!()&*&+,-9)$&$EA)C$)!:4!C$*&0%I$*$J$&2&
!!:$*'&(#!%)C$)!$%>0/$!"2&$'%)$*$$'!$%*$*!'"!#$'!%&2&
)0/'"/!&*&+,-D

E F'$""*&G*$9)$&&+,-2&!C$*&"!)$*&9!"4)&*!"$*$!/0&
$7A)C$)!*!"!()&*&+,-.)$&!$)C$)!$*$!!:$*'&(#!%3J$&!$
)C$)!2&!!:$*'&(#!%!"2&$'%)$*$$'!$%*$*!'"!#$'!%&2&
)0/'"/!&*&+,-D

7 F'$""*&HG*$9)$&&+,-2&!C$*&"!)$*&9*!#!"2&!"$'%)$*$$
'!$%*$*!'"!#$'!%&2&)0/'"/!&*&+,-D

 @$7A!""0'12&*&+,-?

 B!"4)&*!"$*$!/0&$7A)C$)!*!"!()&*&+,-9)$&!$)C$)!$*$
!!:$*'&(#!%J$&!$)C$)!2&!!:$*'&(#!%!"2&$'%)$*$$'!$%*$*!
'"!#$'!%&2&)0/'"/!&*&+,-D

E F'$""*&G*$!"2&$'%)$*$$'!$%*$*!'"!#$'!%&2&)0/'"/!&
*&+,-

E'!"$12&*&K$)L<&!B!)0*4"&*0"$!&+,-M+!"(&*&*!,0)&$/!&
-5'!"/!$%

N0"$!$#>8)$*&+,-M+!"(&*&*!,0)&$/!&-5'!"/!$%9=0!;&'!"(&*&
*!76."$3*$!/O0)&$/!&!""0'&$'P$F)!$12&Q%&<$%9&!>0!
"!=0&"!%$)&$*&)&/&B!"#1&*!'!"$12&*&K$)L<&!B!)0*4"&2&
&%)$*&?


Proposta AJUSTADA 01 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA 04 10 2019 (0604319)

RSTUVWXYZ[U\TXV]X^V_SS^\_WXVW^`^T_a[U\TUVbXcVdaUeWSTX\VfXWc^`ZUSVdZUWUSgV
h_c_ViUc^]^Y_cV_SV_SS^\_TZc_SVijV_XVS^TUVkTTbSlmmnnngbXcT_aWU_SS^\_TZc_SgYX[goclppqVUVZT^a^rUVXVYsW^`XVtuqvwxuyuwz{p{wxt|}g

012345789  7
05 35

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 2005



!"#$%#""!&%'()#'*"+,-./%!0#"*1(23"
4#'!#"5%("*"67"#5%#*8'""9#*"#'***
:%'2'"*'';*"(23"***''#"#*<

0!''(#2*)#'"*:%'2'"#"!'#*=#'!#"*
''#"#***&%=#**"!#*>#'!?#'!*@A*'B

CBDBEB1(23"*"67"#5%#*8'"(F"0GH0?"*"*G%#'"#!#"
I('!#

.(F"0GH0?"*"*G%#'"#!#"I('!#"=%'#&%''"
'"#*""!"59'2"*1(23"*"67"#5%#*8'"3""''*"J

K'("#''';"'="'!#L@M%!)#'"#**"+,N./#"(?"*"*
LEM>*'#*%!'23"O#*""%(''")L@M%!*'(F
'23"M98'*"(&%&%'23"O#*""%(''"!&%&%%#"*
LCJLLPQ@CJELP"!'#9"*!"2"*@JELP<

R#(#3"('#"!'#*''#"#*(%("*"67"#
5%#*8'"*%#SDP"N*'T*'N!#*%#"(?"*"*LEM>*'#
*%!'23")L@M%!*'(F'23"M98'*"(&%&%'23"!
&%&%%#"B1#*'!#"O'"('*!'#89'O"#UVUUWXYZW
[ZUZ<

.#*"**!'#2\*"0#"*1(23"4#'!#"5%("*"
67"#5%#*8'"*O'#'*"*%#"0G<

*,';P"*"#O'=%23"N"#O'=%23"*"&%'(!#"O"#'*"(
''#"#**O"!#*"0#"*1(23"4#'!#"5%("
*"67"#5%#*8'"B

58("9'*#'*%'%'23"*"M)#'"M*%("(#!*+,
]^_`^abcdec`f_fe^d_^dghifjcbdklmnodgcdc_jc_efe^dphcd^dqa^`fggf^_lrsd_t^dgcdlelqjldud
I%23"*"9'2"<"%#3"("%*"!?#'"*"&%'(!#""Ov"O*"<"%
("%("!*&%&%"*!&%"'!("'''*I%%'9'**#"
P"8'"'*"B

VwZwWxyz{|}~WyWy}~W~W~yWxyz|~W

CBAB@B"#*'2\='((23"*"9'2"*!#%#23"

.=%'#"#*'2\3""9*#(23"*"9'2"*!#%#23"*"
#&%'(!#""OvO"#'*"("67"#5%#*8'"J

19'2"*!#%#23"#*3""*""&%''"('O'*"#"'!
kcphfgfj^g*"9'2"ecdbl_hjc_t^ndecgjl("("<

+"*""9'2"*!#%#23"*"#O"#'*"M"##*""#I\
**'*"#I\"!%*3"O%*"**"'#?'")"O'#*""#"B
53"*'#'("#''***.""8"!#""("(=!#"

Proposta AJUSTADA 01 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA 04 10 2019 (0604319)

¡¢£
¤¥¥¦§¨©©ªªª£££«¨¬¬®¯°±²³´±µ±³¶·¬·³´°¸¹£

012345789 87
0  5  35

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 2006



!!"!#!$#$%$#&'%!('%
#)#!!(*!#!$!+

#,-*!$%*.!$!#"!#$!/0!#$!&#!12$$#$
#!12#!%$,3.!!"%#!!#!!$!#&34
%*.!$'%$$!'%(!(3$!#'%.!"!#$!
(5!!+

$,-*!$%*.!#!6.!!$$(#!$#!!#!%
(!*.!$(*&%*.!$!"7(!$*2&#%$!
$($$!#!$)##!&$4&8!($3$3!#!$!
#!'%()##$%*.!+

,0649%*:!##!(!6$$(!$!%!
"!#$!(##!$%$$$!&!%#$#%$!(!
(!'%.!; #%$<5!!&$$#!(!$!$
$!#%!(#="#!>

?>@>A>B'%!$!*!$%*.!

-*!$%*.!4($!(5!!&'%$4!63!
3%#!$*2C

,:"%%*.!(!$!!#'%(!&$"!
$"#(!=(!!$"83!("!"%#!!$!$!
#'%(!+

6,:"%%*.!#!'%"!$#$!3%%"%#!!$
#'%(!&!%(!6*2"&$"!'%!
"%#!(">

6>D,-*!$%*.!#!#%4!(!%6%*.!$(*
$"%!'%(!&(!*2'%((!6+

#,BE!*!$%*.!!!#$*.!$!'%(!('%
(!=>0!;#4!!!'%(!&5!!(!$#4
%6%*.!$!'%(!(!!%!$F#!("!"%#!!&(.!
!'%(!#!$"!#84G!(%*.!+

HIJKLMNOPOMJLQLPRSMJSJTUVLMPRMSJHLJWXSNSHYJHLJZS[RPL[\]Y^J_R[PYJSJTWL[PMSJ̀HLJ
UPL[HONL[PY^JHSJ5a--b:a:0-c(!!$!"!deddfghifjidi+

$>D,55a--b:a:0-c4(!4(!!$!!)##!'%"!E
%*.!$!#'%'%%$!$$!(!(!+

,kE!C

>D,l#!(!#$!$%*.!$'%'%%$!#"!#$!
/0!#$!&#!12$$#$#!12#!%$,)dmfnopqrstufvtsqw
(x!"#*.!$!(!6&"!(!!$6%$#8$!+

Proposta AJUSTADA 01 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA 04 10 2019 (0604319)

yz{|}~|{}}zz~}~{|{|}}|~z{}~|z}|~|z}
}|}z}zz{z}}}z{|}{{z{~|zz{z}|}{|}}~} ¡¢¢£¤

012345789  7
05 35

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 2007

012345789  7
05 35



!"!#$%&!$&'(!$!)!#$!*!$&#!+(!
$$%#$,-#!&"$!!./01.2!$!$/(!0#%!&!$!34#5

67./0,-#!&"$!89:9;<=>?@:A:BAC>;C:DA:EAF8C>=CA:D?:GHA9AD?:D8:
9A<=>8<IJ?K:L8;>?:B8M?:ENONNK:DA:P4!!5

7Q&%!$!./0,-#!&"$!"%$!#%$&'(!RS#T&!
$!#T&$!S%!"!&Q#%#!$!4!#4,"!,-U4"4V$!#T&$!W,$!
#,,-%%$%S%#'(!$!Q#%#!,"!,-U4"4!S#T&!$!#T&$!5

X7,!&Y%!$./0&9;<=>?@:ZEB8C[?D?@:D8:<J?:L=<G;?<A98<>?:D?:8<MAG8K\:
$&&],W^+#$!&"!$"$"&%%$!,&,&!"2!$!$
#!$!#!&!_`P#!$!W,-!&$!#!&V,$$,#!!$"#4&,4$
"a&!R$!)!#$!!#!+(!$$%#$^U,,U%'!%!&"%$!!
&],,V,^R,a,"4%#$,",$,#!!,(!#!%$,!;>89:Eb?C9A:
D8:cAdA98<>?K:<8@>"!"!,\e:f:G?<@?M;DAIJ?:D?@:EB8C[?D?@:D8:<J?:L=<G;?<A98<>?:D?:
8<MAG8K:@8Cg:L8;>A:B8M?:G?<>CA>A<>8:G?9:FA@,%S!&'h,!V%$,!_ij_a%,!,
"Y"%!,$!#!]#%,5

X.2!$!,!&%,$!"'(!$$k4%l#!#4%&'(!$!,4#,W
8m=;BA98<>?@:8:;<@>AMAIn8@:L?C<8G;D?@:89:A>o:pq:Zr;<>8:8:m=A>C?\:H?CA@:ABs@:A:EAF8C>=CA:
$!#T&AD?:D8:9A<=>8<IJ?Kt:m=8:@8C-L8;>A:r;A:ENONNK:DA:P4!!5

u.2!$!,$!"'(!"Y+%&!,4%'h,k$!"2!$!#!&%%#%!6vR^%l
$%,,$4%'(!Q&%!wvR#%#!$%,"Y,4%'(!RU-4%$!"^4^
4%'(!W&^4^!W^!#!Q!S%4$!#!!W4%l#!#4%
&'(!$!,4#,W^%"&!,%,4'h,$!xj3*P`&Qyz{|}~}{}
"Y@:A:EAF8C>=CA:D?:GHA9AD?:D8:9A<=>8<IJ?Kt:m=8:@8C-L8;>A:r;A:ENONNK:DA:P4!!5

{{{{{{{{
{{

6P#!S%a'(!%%#%4,%&$$!#V!_#$-%!%$%##!S%a'(!,
#!,%$$"!%2#%!$!#!!W!V!$,#%!,"!"!,

P#!S%a'(!%%#%4,%&$$!#V!_#$-%!,-$4T$,"4%4T,
$"'!,EcMA<;MHA@:D8:cC8I?:BACA:?F>8<IJ?:D?:¡¢£f¤K:D8@>"!"!,

XP#!S%a'(!,%&$$4T$,"4%4T,$"'!,%$%##!S%a'(!
,%&$"!,XwRxj¥/xP&,,%%#%%,$#!!$!!V!$,#%!,
"!"!,

¦y{{§{{{

7,,U%'!,!V!,$!3$%4,(!$%$!,UQ,$%4%l'(!$!,,a%,"!$!,
$P4!!k

¦y¦{}¨©}{{{ª}«{¬{®~«{


Proposta AJUSTADA 01 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA 04 10 2019 (0604319)

¯°±²³́µ¶·¸²¹±µ³ºµ»³¼°°»¹¼´µ³́»½»±¼¾¸²¹±²³¿µÀ³Á¾²Â´°±µ¹³Ãµ´À»½·²°³Á·²´²°Ä³
Å¼À¼³Æ²À»º»¶¼À³¼°³¼°°»¹¼±·À¼°³ÆÇ³¼µ³°»±²³È±±¿°ÉÊÊËËËÄ¿µÀ±¼¾´²¼°°»¹¼±·À¼°Ä¶µ¸ÄÌÀÉÍÍÎ³²³·±»¾»Ï²³µ³¶Ð´»½µ³ÑÒÎÓÔÕÒÖÒÔ×ØÍØÔÕÑÙÚÄ



SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 2008

012345789  7
05 35


!"#"

$%&'()*$*+,-%.),)/)+&012+'3-,/4-56(7*80,2/5)+)6-09225/08-540825,)92
:0/),2;10;209028.<,*+);=+012+;>?*2@*5/-)50(10;-/0825,2(/)8009-AB)92*8.<,*+)
5);:0/),2;92,.C@26)=D$%&'7-59-@2.25,20),-:)92909);,.05;:).,09)(:2+)?*2
:)92;2.,.C@26)E%)*)*,.)?*0+?*2.>F25,.0909)10/G1)52=.),209).2;921).90>2(0
:0.,-.90H(,)9))25/08-540825,):2+)10/G1)52:0;;00;2.@2-,)/)810;252;,2.<,*+)I
J)8:0.0,-K0825,20)25/08-540825,)E%()$%&',).50L;280-;2@-/-25,2*80K2M?*2
9-;:25;00/)5;*+,090;,012+0;92.)*,-56I

N;,2:.),)/)+):2.8-,20/.-0AB)92O292;P-.,*0-;%.-K090;60.05,-59)*8-;)+0825,)
/)8:+2,)9),.C@26)/)80/.-0AB)92,012+0;92Q+012+;Q=*;090;:0.0.),20825,)>
2R/+*;-K0;92/090P%SI

T+789-;;)7:);;HK2+.20+-M0.U)'=U*0+-,V)@'2.K-/2>/)80:.-).-M0AB)920:+-/0AW2;
/.H,-/0;(9059)*8,.0,0825,)9-@2.25/-09):0.0),.C@26)25,.2);9-@2.25,2;:)5,);90
P%SIU)'/.-00;/)59-AW2;52/2;;C.-0;:0.0)82+4).*;)9);.2/*.;);90.292(
:2.8-,-59),08178),.C@26)92K)M2KH92)I

D:.)9*,)10;209)28$%&'?*20T+))*,-+-M0:2.8-,206.260.K0+).0);2*;:.)9*,);(
:)-;:0;;0805B))@2.2/2.0:250;10590(80;*8,.C@26)9-@2.25/-09)/)8X$*+,-8H9-0
=P)M(PH92)2Y09);>20:+-/0AW2;/.H,-/0;(/)860.05,-0;0:+-/CK2-;92U)'(0,.0K7;90;
;26*-5,2;/+0;;2;92;2.K-A)X

$*+,-8H9-0X:.-).-M0AB)92,.C@26)9);:0/),2;8*+,-8H9-0=2RIXKH92)/)5@2.Z5/-0(2,/I>I
P)MX:.-).-M0AB)92,.C@26)9);:0/),2;92K)M=2RIX-5,2.+-60AB)92%T[\(,2+2@)5-0E%(
2,/I>I
Y09);NR:.2;;);X:.-).-M0AB)92,.C@26)92909);920:+-/0AW2;/.H,-/0;=2RIX'T%(
]PJ)++262(2,/I>I
Y09);X,.C@26)92909);;28:.-).-M0AB)=[2;,N@@).,>I

D$%&'@)-/)5/21-9):0.0;0,-;@0M2.0;52/2;;-9092;92-5@.02;,.*,*.092/)8*5-/0AB)
;26*.022/)5)8-/0825,2K-CK2+25,.2X
L2;/.-,<.-);92*8082;8028:.2;0289-@2.25,2;+)/0+-9092;^
L@).A092,.010+4)28/)5;,05,292;+)/0825,)^
L28:.2;0(/+-25,2;(@).52/29).2;I

D:.)9*,)10;209)28$%&'()@2.2/-9):2+0T+))(:2.8-,2?*22+2:);;0;2.*,-+-M09)
50;;26*-5,2;;-,*0AW2;X
_I0/2;;)/).:).0,-K)0;2.K-9).2;920:+-/0AW2;/25,.0+-M090;/)8);-;,280;
/).:).0,-K);(2L80-+2E5,.052,^
`I@).80AB)92.292;:0.0/)8:0.,-+40825,)920.?*-K);^
aI-5,26.0AB)92;-;,280;92,2+2@)5-0^
bI@).80AB)92;-;,280;92K-92)/)5@2.Z5/-0^
cI0/2;;).28),)0);;-;,280;/).:).0,-K);I

defgf"

0>h$2+4).92;28:254)5)25/08-540825,)92:0/),2;^
1>hJ.-0AB)92/08-54);=&012+'3-,/4-56%0,4;>25,.2);.),209).2;^

Proposta AJUSTADA 01 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA 04 10 2019 (0604319)

ijklmnopqrlskomtoumvjjusvnomnuwukvxrlsklmyozm{xl|njkosm}onzuwqljm{qlnlj~m
vzvmlzutupvzmvjmvjjusvkqzvjmmvomjuklmkkyj ~yozkvxnlvjjusvkqzvj~por~zmlmqkuxulmompnuwom~



SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 2009

012345789  7
05 35



!""!!##"$%&"'()!"!*#+&%!##",!-"
-!&".

/01/1213456789:3;93<=>?3

!@"!*A-!#!&#!&!A"*&"B%C"!"*&#"D!#E!#")%A"A
!-!FG")&*&!.
H*"-"*I*!"A#"!FJ!-#&!!A!!K(HLM"*!""NM#"".
@!-"!A"*&"*&#""*"#"FH"!")-!#!"*O"-!&".
H*&"#B!"A-#&"#&"!A"*&)AK(P.

/01/1Q13RSTUVTWT3;T3?XY57ZX3<=>?3[XW3\]?3^9TY_SW93

uiv
~

uiv
~

uiv
~

uiv
~

uiv
~

uefgggorbaoa
`abcdefghijkilm
mgbnfopqre



uefgggorbaoa

mrb

uiv

wxyz{|}yx~
mstm



/01/113^9YT7ZX3;X:35STW96X:3SX:3

("#JB#*""*&!!",%*&""$%-!A"*&-!#!!&O!#!"¡¢H
@£("&!-#-&!.

!¢!(¤¥¤¦§¤¨©£-!#!#%&*"*&#!#ª

«.(E&DB!#!*&"¤¬¦§¤@¤*A"(%AA&¬®¨L&%A!#¯
L.§&"!#B!#!*&"°¤*A"°¤@(§N®«L%A!#¯
N.P#!±-&!B!#!*&"²¦¦*A"³PK©¨(@¨©(´®¨µ¨«LP%A!#¯
.¥HKB!#!*&"§K(¤@¶¤§µ¤§*A"¥HKH¢¦¤§³K¢H%A!#

¢"A!"*"#"F¦§¤¨©£-!#!!*"CG""!!"A%&!!ª

Proposta AJUSTADA 01 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA 04 10 2019 (0604319)

·¸¹º»¼½¾¿ÀºÁ¹½»Â½Ã»Ä¸¸ÃÁÄ¼½»¼ÃÅÃ¹ÄÆÀºÁ¹º»Ç½È»ÉÆºÊ¼¸¹½Á»Ë½¼ÈÃÅ¿º¸»É¿º¼º¸Ì»
ÍÄÈÄ»ÎºÈÃÂÃ¾ÄÈ»Ä¸»Ä¸¸ÃÁÄ¹¿ÈÄ¸»ÎÏ»Ä½»¸Ã¹º»Ð¹¹Ç¸ÑÒÒÓÓÓÌÇ½È¹ÄÆ¼ºÄ¸¸ÃÁÄ¹¿ÈÄ¸Ì¾½ÀÌÔÈÑÕÕÖ»º»¿¹ÃÆÃ×º»½»¾Ø¼ÃÅ½»ÙÚÖÛÜÝÚÞÚÜßàÕàÜÝÙáâÌ

uiv
~

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 2010

012345789  7
05 35



!"#$%&'%()*+,,-./#(#)0
-1#"23#$!"#$%455%()61789+*98+:,9;9-1./#(#)0
<=#>#?#)!"#$%6@8;7A%()1#"8#B'9-,C9D-;&EF1#G/
!H.I%$#/)#$%$#/3)8A85@JK./#(#)0
>B7!"#$%7+@*L@;@%()>B7BA5@67AB./#(#)

$KA"$M"%8J775@J@67*N

 !"#$%A7OB8%()AM#CCP,+9-./#(#)0
- +Q#$R!"#$%@>;@67@A@5S7O+%()@>>PT-9PDU
./#(#)0
< 1#"23#$!"#$%455%()61789+*98+:,9;9-1./#(#)0
D >B7!"#$%7+@*L@;@%()>B7BA5@67AB./#(#)

7//R//!"#$%/%$%(9/%G//$.(%/R"#)#VW

XYZ[Z\]^_`ab_\ca\defghiejghaeb_\a\khlmgebgno_\keifigm\c_\pa^qin_\

7/$///1#"23#$%"$M"%8)+5@98J/?.#W
$%!()R"#G%(3;?)N




XYZrZ\]^_csb_\tdudvwkxydvz{\]u{xzk|{\

XYZrZXZ\wg^gfba^}~bifg~\c_\ta^aefighaeb_\]^_gbiq_\

;%$#(%//$#$.#//#V/#%3%%(%.(%.)
/."$%VW0

8"%?///$#$.#/"$M"%/#V/#%3%%(%/./
$%)?#/0

Proposta AJUSTADA 01 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA 04 10 2019 (0604319)


 ¡¢£¤ ¥¦§¤¨¤¦©ªª¦§£«¬



SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 2011

012345789 
05 35



!"#$%&'(')$#'*+),+')(-%'-()
#)(-)$!')))"'(-&)+./&01$')2

3+),+'$+/+)-)./&$))$-4-'$)-$'$)&$'$+'-)*1$')%!
)'5)&))5&67%))-'&)'((-)./&)$))$-4-'$)-$'$)+&)
)-'")./&"$'$+'-2

01$')&8&9"'.)-+)!&#())-'")%)-$')&:);()
)&*))-'&),+)'&)&&"'.%)'5)&);-+)%)$()<)(-
#$<)(-&$<)()&-$'$2

01$')'!)=><)&')%?&')())%-&&')&)2

'&'';''&)&&&)&&*1$')!$-);''5)&)$('&'';''&)&&
"'.%4&(,+&)&/#($-)&+#'$))(')$4"'%$)
'-'(',+(&)&&)&2

7&)&#'$)/)()5)&)*&-&$-)-@&'';''5)./&&)&
!)'5)&):'%))&)&&A-'(BCDE$-'--)F&')%)$;
&()&)))&)&)-')4&2

7$'-&"#$-&))'#().G$!')%$(&.$(-%
-#$-)-(-&))+'&)&,+#)/)-&;)$H;%/
*$')&))2

9!<);''-)&-$96IJ,+')(-%&!$')&))$(+'&)&
96IJ&'*)&))K-)-)&)$()$';)&)))01$')&K'-%
'&&-&*$')(-)'5)&)@




LMNONPNQRSTUTVWQXYZ[\ZWQ

);-+)&$<)()&!)'5)&)),+'&*1$')&)%'(&')-)(-
)])$-)-)./&&#'-+#)<)(,+),+$'$+'-+"'.,+-^)(
#+$')(-2


Proposta AJUSTADA 01 - EMPRESA FSF TECNOLOGIA 04 10 2019 (0604319)

_`abcdefghbiaecjekcl``kildecdkmkalnhbiabcoepcqnbrd`aeicsedpkmgb`cqgbdb`tc
ulplcvbpkjkflpcl`cl``kilagpl`cvwclec̀kabcxaao`yzz{{{toepalndbl``kilagpl`tfeht|py}}~cbcgaknkbcecfdkmec~}t



SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 2012



!"#$%&'()&"$*(&&(+&&,-(%+&&
&.-/01'(2% (''&('('&0+'3 4(&/1
-5&'&(&&#&'2&%&'6(+-&3 4(&7&!&8

.()%&"9'2&%&'/0$!&-5&'&&&!6'7&-/$(:

;<*% ',2&%&'
;=&&>&'&.#&
;?&@&#A)2&'B
;C&-'&'

.(&!&'(&%6(',-(+&&&#&'2&%&'/
4(&(&% ('2&%&'/0($(2&%'+&4(&
'6(DEFGHFIJKEHJILMFNJOPOFHQEHDORSEHTUMFNVJMDEWHPEHDXOROPEGHQKEHJIFYZNOQPEHIRH
+(&-'&''?C.+&&&.-8

2&%&'6([$(&'+%6(',-(/%(\(%
&, (&-'.('% (/0(&1%(&%,-(/+&&(&
2&%&'-(&']<$1&'%')2&% ('2&%&'6(+
6('&('&'',-(8

6(&5&'+&&(&% ('2&%&'$()%&'+-
,-(/(&%+-&(&"$'!"]
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de outubro de 2019.
Senhor Coordenador,
Solicito-lhe analisar a proposta ajustada (0604319) com o
objetivo de satisfazer os questionamentos registrados no
evento 0603322.
Assinala-se que a sessão será reaberta no dia 07/10/2019
(segunda-feira), às 15:00 horas,
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 04/10/2019, às 12:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0604322 e o código CRC DA9682E4.

0011213-69.2018.6.02.8000

Despacho PREG 0604322

0604322v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de outubro de 2019.

À PREG
Sr. Pregoeiro,
Restrito aos aspectos técnicos de TI, entendo que a
proposta da empresa FSF TECNOLOGIA SA é tecnicamente
compatível com o objeto licitado.

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 04/10/2019, às 12:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0604337 e o código CRC A087C91B.

0011213-69.2018.6.02.8000

Despacho COINF 0604337

0604337v1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 6.0.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL
IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO
CNPJ

NIRE
27300026687

05.680.391/0001-56

NOME EMPRESARIAL
FSF TECNOLOGIA S.A.

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Balancetes Diários e Balanços
NATUREZA DO LIVRO

01/01/2018 a 31/12/2018
NÚMERO DO LIVRO

1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

2

10.FF.D5.E7.1E.0F.F0.E8.D7.DF.85.B3.F8.09.06.59.23.FD.EC.69

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO

CPF/CNPJ

Diretor

04163392475

Contador

03442279445

NÚMERO DO RECIBO:
10.FF.D5.E7.1E.0F.F0.E8.D7.DF.85.B3.
F8.09.06.59.23.FD.EC.69-9

Nº SÉRIE DO
CERTIFICADO

NOME

FELIPE CALHEIROS
452885501278226025
CANSANCAO:041633924
4
75
LYSIANE LOPES
158247258640153250
FERREIRA MONTEIRO 261965275411464447
SIMOES:03442279445
784

VALIDADE

RESPONSÁVEL
LEGAL

29/03/2018 a
28/03/2021

Sim

24/07/2018 a
24/07/2019

Não

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em

11/06/2019

às

23:27:18

C6.A6.99.8F.2E.D0.C4.A9
11.1F.91.4F.4D.75.67.95
Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.
BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar nº 1247/2014.

Certidão DOCS DIVERSOS SICAF TCU CNJ PORTAL BALANÇO TRAB (0604723)
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SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:

FSF TECNOLOGIA S.A.

CNPJ:

05.680.391/0001-56

Período da Escrituração:

01/01/2018

Forma de Escrituração Contábil:

Livro Balancetes Diários e Balanços

Natureza do Livro:

1

Identificação do arquivo(hash):

10.FF.D5.E7.1E.0F.F0.E8.D7.DF.85.B3.F8.09.06.59.23.FD.EC.69-

Consulta Realizada em:

a

Nire:

27300026687

Scp:

31/12/2018

11/06/2019 20:29:15

Resultado da Verificação
A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual
Escrituração com NIRE AUTENTICADA
A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo
Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo
dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
6.0.5
Certidão DOCS DIVERSOS SICAF TCU CNJ PORTAL BALANÇO TRAB (0604723)
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO
Entidade:

FSF TECNOLOGIA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.680.391/0001-56

Número de Ordem do Livro: 2

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial

FSF TECNOLOGIA S.A.

NIRE

27300026687

CNPJ

05.680.391/0001-56

Número de Ordem

2

Natureza do Livro

1

Município
Data do arquivamento dos atos
constitutivos
Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

31/12/2018

31/12/2018

Data de encerramento do exercício social

31/12/2018

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

6293

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial

FSF TECNOLOGIA S.A.

Natureza do Livro

1

Número de ordem

2

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

6293

Data de inicio

01/01/2018

Data de término

31/12/2018

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
10.FF.D5.E7.1E.0F.F0.E8.D7.DF.85.B3.F8.09.06.59.23.FD.EC.69-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 6.0.5 do Visualizador
Certidão DOCS DIVERSOS SICAF TCU CNJ PORTAL BALANÇO TRAB (0604723)
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BALANÇO PATRIMONIAL
Entidade:

FSF TECNOLOGIA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.680.391/0001-56

Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Demonstrações Financeiras
Descrição

Nota

Saldo Inicial

Saldo Final

R$ 125.747.795,42

R$ 175.716.735,55

ATIVO CIRCULANTE

R$ 69.862.933,04

R$ 75.426.534,30

DISPONIVEL

R$ 45.708.236,69

R$ 25.238.746,13

CLIENTES

R$ 6.945.382,24

R$ 18.805.196,15

OUTROS CREDITOS

R$ 2.278.487,53

R$ 998.665,95

R$ 198.975,30

R$ 478.811,48

R$ 3.870.697,91

R$ 6.053.448,67

R$ 10.046.810,94

R$ 23.165.286,48

R$ 814.342,43

R$ 686.379,44

R$ 1.775.344,01

R$ 5.408.288,93

R$ 649.899,57

R$ 4.379.311,17

R$ 1.125.444,44

R$ 1.028.977,76

ATIVO PERMANENTE

R$ 54.109.518,37

R$ 94.881.912,32

IMOBILIZADO

R$ 74.099.631,94

R$ 121.475.767,54

R$ 490.650,32

R$ 557.755,73

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

R$ 0,00

R$ 195.333,69

IMOBILIZADO EM ANDAMENTO

R$ 774.405,50

R$ 834.941,82

R$ (25.221.100,03)

R$ (32.349.698,23)

R$ 3.965.930,64

R$ 4.167.811,77

R$ 125.747.795,42

R$ 175.716.735,55

R$ 22.582.787,65

R$ 40.776.292,39

FORNECEDORES

R$ 7.106.088,47

R$ 8.884.412,27

EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO

R$ 2.165.682,28

R$ 12.941.652,09

R$ 22.641,39

R$ 0,00

R$ 2.374.954,15

R$ 2.768.095,54

R$ 693.963,16

R$ 373.779,93

R$ 92.582,45

R$ 190.530,54

R$ 44.811,16

R$ 64.240,58

R$ 3.287.591,32

R$ 3.934.301,57

R$ 79.585,45

R$ 57.735,70

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

R$ 292.125,88

R$ 430.957,21

PROVISOES

R$ 755.414,54

R$ 1.084.985,67

R$ 0,00

R$ 15.193,48

OUTRAS OBRIGAÇÕES

R$ 4.623.342,99

R$ 9.172.289,15

DIVIDENDOS A PAGAR

R$ 1.044.004,41

R$ 858.118,66

PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRZO

R$ 38.009.995,22

R$ 64.701.131,50

EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS

R$ 779.450,97

R$ 25.905.495,46

R$ 23.581.120,19

R$ 22.489.119,43

R$ 2.871.646,34

R$ 3.263.738,61

OUTRAS OBRIGACOES

R$ 10.777.777,72

R$ 13.042.778,00

PATRIMONIO LIQUIDO

R$ 65.155.012,55

R$ 70.239.311,66

CAPITAL SOCIAL

R$ 62.400.000,00

R$ 62.400.000,00

R$ 2.755.012,55

R$ 7.839.311,66

ATIVO

ADIANTAMENTO A EMPREGADOS
TRIBUTOS A RECUPERAR
ESTOQUE
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
OUTROS CREDITOS
TRIBUTOS DIFERIDOS

MOVEIS E UTENSILIOS

(-) DEPRECIAÇÃO
INTANGIVEL
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE

CARTAO DE CREDITO EMPRESA
PARCELAMENTO TRIBUTARIO
IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER
IMP ESTADUAIS E MUNICIPAIS A
RECOLHER
IMPOSTOS ANATEL A RECOLHER
IMPOSTOS EM ATRASO
OBRIGAÇÃO COM PESSOAL

OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM ATRASO

PARCELAMENTO TRIBUTARIO
PROVISOES PARA CONTINGENCIAS

RESERVA DE LUCRO

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
10.FF.D5.E7.1E.0F.F0.E8.D7.DF.85.B3.F8.09.06.59.23.FD.EC.69-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 6.0.5 do Visualizador
Certidão DOCS DIVERSOS SICAF TCU CNJ PORTAL BALANÇO TRAB (0604723)

Página 1 de 1
SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 2031

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
Entidade:

FSF TECNOLOGIA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.680.391/0001-56

Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Demonstrações Financeiras
Descrição

Nota

Valor

RECEITA

R$ 70.612.174,85

RECEITAS OPERACIONAIS

R$ 67.500.034,86

RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS

R$ 70.959.422,83

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

R$ 869.354,63

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

R$ (4.328.742,60)

RECEITAS FINANCEIRAS

R$ 3.112.139,99

(-) CUSTO

R$ (40.119.713,13)

(-) CUSTOS OPERACIONAIS

R$ (33.589.992,22)

(-) CUSTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

R$ (2.442.233,45)

(-) CUSTO COM MÃO DE OBRA

R$ (4.051.464,12)

(-) OUTROS CUSTOS

R$ (36.023,34)

(-) DESPESA

R$ (25.415.521,76)

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

R$ (15.156.155,55)

(-) DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

R$ (6.894.472,92)

(-) DESPESA DE OPERAÇÃO

R$ (8.261.682,63)

(-) DESPESAS FINANCEIRAS

R$ (5.994.254,70)

(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS

R$ (4.265.111,51)

RESULTADO

R$ 5.076.939,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
10.FF.D5.E7.1E.0F.F0.E8.D7.DF.85.B3.F8.09.06.59.23.FD.EC.69-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 6.0.5 do Visualizador
Certidão DOCS DIVERSOS SICAF TCU CNJ PORTAL BALANÇO TRAB (0604723)
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Certidão DOCS DIVERSOS SICAF TCU CNJ PORTAL BALANÇO TRAB (0604723)

DE MONS TR A Ç Ã O DA S MUTA Ç Õ E S DO PA TR IMÔ NIO L ÍQUIDO
F S F TE C NOLOGIA S .A.

E ntidade:

Período da E scrituraçã o: 01/01/2018 a 31/12/2018
Período S elecionado:

C NP 05.680.391/0001-56

Número de Ordem do Livro: 2

01 de J aneiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
C ódigo de Aglutinaçã o das C ontas de P atrimônio Líquido

Histórico

Total (R $)
C APITAL (R $)

S aldo Inicial em 01.01.2018
Ajuste de E xercicios Anteriores
R esultado
S aldo F inal em 31.12.2018
Notas

R E S E R V A (R $)
62.400.000,00

62.400.000,00

2.755.012,55
7.359,15
5.076.939,96
7.839.311,66

65.155.012,55
7.359,15
5.076.939,96
70.239.311,66

E ste documento é parte integrante de escrituraçã o cuja autenticaçã o se comprova pelo recibo de número
10.F F .D5.E 7.1E .0F .F 0.E 8.D7.DF .85.B3.F 8.09.06.59.23.F D.E C .69-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
E ste relatório foi gerado pelo S istema Público de E scrituraçã o Digital – S ped

Versã o 6.0.5 do V isualizador
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2018

2017

F luxos de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e contribuiçã o social
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício
com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
J uros apropriados sobre empréstimos e financiamentos
R ecuperaçã o de impostos
Depreciaçã o do imobilizado
Amortizaçã o do intangível
(Ganho)Perda na alienaçã o de ativo imobilizado
Perdas estimadas com créditos de liquidaçã o duvidosa
Provisã o para riscos trabalhistas e tributários

8.447.263,72

6.268.082,79

4.043.115,28
96.467,00
7.293.026,52
1.744.722,98
421.847,22
392.092,00

1.663.766,67
96.467,00
7.377.000,00
1.440.908,25
1.228.000,00
807.000,00
664.646,00

(12.281.661,13)
(13.118.475,54)
(4.140.126,33)
135.832,31
(683.244,02)
999.985,40

(5.440.423,92)
(1.450.000,00)
(3.610.635,00)
(203.073,26)
3.717.577,00
(1.757.000,00)

Aumento (reduçã o) nos passivos:
F ornecedores
S alários e obrigações trabalhistas
Impostos e contribuições a recolher
Adiantamento de clientes
Parcelamento de tributos
Outras contas a pagar

1.778.323,80
461.746,19
443.904,53
2.339.069,54
(698.859,37)
4.494.901,52

(10.411.000,00)
(586.000,00)
(12.735.000,00)
(611.381,17)
16.549.000,00
2.000.544,60

C aixa líquido gerado pelas atividades operacionais

2.169.931,62

5.008.478,96

72.692,19
(4.532.318,52)
(47.863.539,38)
(1.946.604,56)
(54.269.770,27)

(37.994,10)
(1.316.792,17)
(9.141.000,00)
(892.689,00)
(11.388.475,27)

39.042.651,58
(3.144.508,49)
(185.886,00)
(4.081.910,00)
31.630.347,09

9.432.233,00
(12.789.000,00)
57.400.000,00
(1.833.000,00)
(3.062.000,00)
49.148.233,00

(R eduçã o) Aumento do saldo de e equivalentes de caixa

(20.469.491,56)

42.768.236,69

C aixa e equivalentes de caixa no início do exercício
(R eduçã o) Aumento do saldo de e equivalentes de caixa

45.708.236,69
25.238.746,13

2.940.000,00
45.708.236,69

(R eduçã o) Aumento do saldo de e equivalentes de caixa

(20.469.490,56)

42.768.236,69

(Aumento) reduçã o nos ativos:
C ontas a receber de clientes
E stoques
Impostos a recuperar
Despesas antecipadas
Depósitos judiciais
Outros créditos

F luxos de caixa das atividades de investimento
(Adiçã o)R esgates de aplicações financeiras
Partes relacionadas
Aquisições do ativo imobilizado
Adições ao ativo intangível
C aixa líquido aplicado nas atividades de investimento
F luxos de caixa das atividades de financiamento
C aptaçã o de empréstimos e financiamentos
Amortizaçã o de empréstimos e financiamentos (Principal)
Aumento de capital
Dividendos pagos
J uros pagos sobre empréstimos e financiamentos
C aixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamento
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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: 07/10/2019 14:10:45

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
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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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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
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:

Dados do Fornecedor
CNPJ:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor:

05.680.391/0001-56
FSF TECNOLOGIA S.A.
ALOO TELECOM
Credenciado
Data de Vencimento do Cadastro: 20/12/2019

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência:
Impedimento de Licitar:
Ocorrências Impeditivas indiretas:
Vínculo com "Serviço Público":

Nada
Nada
Nada
Nada

Consta
Consta
Consta
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
Validade:
FGTS
Validade:
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)
Validade:
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal
Receita Estadual/Distrital
Validade:
Receita Municipal
Validade:
VI - Qualificação Econômico-Financeira
Validade:

Emitido em: 07/10/2019 14:01
CPF: 374.082.594-49
Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11/03/2020
23/10/2019
23/03/2020
01/11/2019
05/11/2019
31/05/2020

1 de

1

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: FSF TECNOLOGIA S.A.
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 05.680.391/0001-56
Certidão nº: 185604220/2019
Expedição: 07/10/2019, às 14:13:06
Validade: 03/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
C e r t i f i c a - s e

q u e

F S F
T E C N O L O G I A
S . A .
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
05.680.391/0001-56 , NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e nciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão DOCS DIVERSOS SICAF TCU CNJ PORTAL BALANÇO TRAB (0604723)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 2045

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Relatório Nível I - Credenciamento
Dados do Fornecedor
CNPJ:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor:

05.680.391/0001-56
FSF TECNOLOGIA S.A.
ALOO TELECOM
Credenciado
Data de Vencimento do Cadastro: 20/12/2019

Dados do Nível
Situação do Nível:

Cadastrado - Possui pendência

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa:
Inscrição Estadual:
Natureza Jurídica:
Capital Social:
CNAE Primário:
CNAE Secundário 1:
CNAE Secundário 2:
CNAE Secundário 3:
CNAE Secundário 4:
CNAE Secundário 5:
CNAE Secundário 6:
CNAE Secundário 7:
CNAE Secundário 8:

Demais
2410477889
Inscrição Municipal: 900646713
SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
R$ 65.000.000,00
Data de Abertura da Empresa:
03/06/2003
6110-8/03 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM
4221-9/05 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE
6110-8/02 - SERVIÇOS DE REDES DE TRANSPORTE DE
6110-8/99 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES POR FIO NÃO
6190-6/02 - PROVEDORES DE VOZ SOBRE PROTOCOLO INTERNET 6190-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO
6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS
6311-9/00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE
9512-6/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE

Dados para Contato
CEP:
Endereço:
Município / UF:
Telefone:
Email:

57.051-410
RUA JOAQUIM NABUCO, 325 - FAROL
Maceió / Alagoas
(82) 21233500
Telefone:
NFE@ALOOTELECOM.COM.BR

(82) 11111111

Dados do Responsável pelo Cadastro
CPF:
Nome:
Carteira de Identidade:
Data de Expedição:
E-mail:

041.633.924-75
FELIPE CALHEIROS CANSANCAO
2000001100607
Órgão Expedidor: SSP/AL
29/06/2000
Data de Nascimento: 18/11/1982
felipe@alootelecom.com.br

Emitido em: 07/10/2019 14:08
CPF: 374.082.594-49
Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

Emitido em: 07/10/2019 14:08
CPF: 374.082.594-49
Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento
Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1
CPF:
020.871.724-20
Nome:
SERGIO FERREIRA DE BRITO
Carteira de Identidade: 1419604
Órgão Expedidor: SSP/AL
Data de Expedição:
07/11/2003
Data de Nascimento: 04/12/1975
Filiação Materna:
TANIA FERREIRA DE BRITO
Estado Civil:
Solteiro(a)
CEP:
57.052-556
Endereço:
RUA DOS COQUEIROS, 55 - COND JARDIM DO HORTO - GRUTA
Município / UF:
Maceió / Alagoas
Telefone:
(82) 00000000
Telefone:
(82) 21233516
Email:
sergio@aloo.com.br
Dados do Sócio/Administrador 2
CPF:
041.633.924-75
Nome:
FELIPE CALHEIROS CANSANCAO
Carteira de Identidade: 2000001100607
Órgão Expedidor: SSP/AL
Data de Expedição:
29/06/2000
Data de Nascimento: 18/11/1982
Filiação Materna:
ELIANE CALHEIROS CANSANCAO
Estado Civil:
Casado(a)
Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Estrangeiro:
Não
CPF: 055.467.424-61
Nome:
MARIANA MELO LIMA CANSANCAO
Carteira de Identidade: 99001130896
Órgão Expedidor: SSP/AL
Data de Expedição:
16/08/1984
CEP:
Endereço:
Município / UF:
Telefone:
Email:

57.035-753
RUA DOUTOR NOEL NUTELS, 16 - APARTAMENTO 701 - JATIUCA
Maceió / Alagoas
(82) 00000000
felipe@alootelecom.com.br

Emitido em: 07/10/2019 14:08
CPF: 374.082.594-49
Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento
Dados do Sócio/Administrador 3
CPF:
053.285.444-63
Nome:
GLEYDSTON RODRIGUES GUEDES
Carteira de Identidade: 05778520325
Órgão Expedidor: DETRAN/AL
Data de Expedição:
19/01/2018
Data de Nascimento: 29/09/1988
Filiação Materna:
SIMONE RODRIGUES GUEDES
Estado Civil:
Solteiro(a)
CEP:
57.046-570
Endereço:
AVENIDA ERALDO LINS CAVALCANTE, 491 - AP 303 - SERRARIA
Município / UF:
Maceió / Alagoas
Telefone:
(82) 00000000
Email:
gleydston.guedes@alootelecom.com.br
Dados do Sócio/Administrador 4
CPF:
101.339.931-59
Nome:
MURRAY HALL CASE
Carteira de Identidade: 556821357
Órgão Expedidor: USA
Data de Expedição:
04/05/2017
Data de Nascimento: 06/02/1956
Filiação Materna:
ANN HARGETT CASE
Estado Civil:
CEP:
70.000-000
Endereço:
OUTROS HERMOSA WAY, 4285
Município / UF:
Telefone:
(00) 00000000
Email:
nfe@alootelecom.com.br

Emitido em: 07/10/2019 14:08
CPF: 374.082.594-49
Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento
Dirigentes
Dados do Dirigente 1
CPF:
Nome:
Carteira de Identidade:
Data de Expedição:
Filiação Materna:
Estado Civil:
CEP:
Endereço:
Município / UF:
Telefone:
Email:

020.871.724-20
SERGIO FERREIRA DE BRITO
1419604
Órgão Expedidor: SSP/AL
07/11/2003
Data de Nascimento: 04/12/1975
TANIA FERREIRA DE BRITO
Solteiro(a)
57.052-556
RUA DOS COQUEIROS, 55 - COND JARDIM DO HORTO - GRUTA
Maceió / Alagoas
(82) 00000000
Telefone:
(82) 21233516
sergio@aloo.com.br

Dados do Dirigente 2
CPF:
Nome:
Carteira de Identidade:
Data de Expedição:
Filiação Materna:
Estado Civil:

041.633.924-75
FELIPE CALHEIROS CANSANCAO
2000001100607
Órgão Expedidor: SSP/AL
29/06/2000
Data de Nascimento: 18/11/1982
ELIANE CALHEIROS CANSANCAO
Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Estrangeiro:
Não
CPF: 055.467.424-61
Nome:
MARIANA MELO LIMA CANSANCAO
Carteira de Identidade: 99001130896
Órgão Expedidor: SSP/AL
Data de Expedição:
16/08/1984
CEP:
Endereço:
Município / UF:
Telefone:
Email:

57.035-753
RUA DOUTOR NOEL NUTELS, 16 - APARTAMENTO 701 - JATIUCA
Maceió / Alagoas
(82) 00000000
felipe@alootelecom.com.br

Emitido em: 07/10/2019 14:08
CPF: 374.082.594-49
Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento
Dados do Dirigente 3
CPF:
Nome:
Carteira de Identidade:
Data de Expedição:
Filiação Materna:
Estado Civil:
CEP:
Endereço:
Município / UF:
Telefone:
Email:

053.285.444-63
GLEYDSTON RODRIGUES GUEDES
05778520325
Órgão Expedidor: DETRAN/AL
19/01/2018
Data de Nascimento: 29/09/1988
SIMONE RODRIGUES GUEDES
Solteiro(a)
57.046-570
AVENIDA ERALDO LINS CAVALCANTE, 491 - AP 303 - SERRARIA
Maceió / Alagoas
(82) 00000000
gleydston.guedes@alootelecom.com.br

Linhas de Fornecimento
Serviços
4251 - Comunicação Telefônica - Locação / Serviço

Emitido em: 07/10/2019 14:08
CPF: 374.082.594-49
Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira
Dados do Fornecedor
CNPJ:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor:

05.680.391/0001-56
FSF TECNOLOGIA S.A.
ALOO TELECOM
Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível:

Cadastrado

Dados do Balanço anual - 12/2018
Exercício Financeiro:
Período:
01/2018 a 12/2018

Validade:

05/2020

Certidão de Falência / Recuperação
Data de Validade:
30/06/2019
Código de Controle:
002532768

Emitido em: 07/10/2019 14:04
CPF: 374.082.594-49
Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 6033 - TRE-AL/PRE/PREG

Srª Assessora
Reporto-me no presente para solcitar à análise do BALANÇO
PATRIMONIAL da empresa 1ª classiﬁcada no Pregão 49/2019, com
fundamento no item 12 letra "e" números 1 e 1.2, eventos sei
nºs 0603032; 0604723.
Agradeço antecipadamente.
Pregoeiro.

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 07/10/2019, às 14:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0604727 e o código CRC 020CE11D.

0011213-69.2018.6.02.8000
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0011213-69.2018.6.02.8000
: COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
: Análise das Demonstrações Contábeis. Pregão Eletrônico n° 49/2019

Parecer nº 2115 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE
Senhor Pregoeiro,
Trata-se da análise das Demonstrações Contábeis
apresentadas pela licitante FSF TECNOLOGIA S.A, C.N.P.J nº
05.680.391/0001-56, conforme solicitado por Vossa Senhoria
0604727.
Analisando as referidas demonstrações, veriﬁcamos
que as mesmas não foram apresentadas de acordo com o
disposto no item 12, e1 do edital Pregão Eletrônico
nº 49/2019, tendo em vista que a escrituração apresentada
com
chave
HASH
nº 10FFD5E71E0FF0E8D7DF85B3F809065923FDEC69
fora substituída na base de dados do Sistema Publico de
Escrituração
Digital
(SPED)
pela
de
nº 29688F088CBE5A683ACD83DE277EC7A7AD9431E2,
nos termos do documento anexo 0605810, não estando mais
ativa, ou seja, não sendo válida.

Documento assinado eletronicamente por JENNIFFER MATHIAS, Estagiário(a), em
08/10/2019, às 17:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 08/10/2019, às 17:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0605789 e o código CRC ECBED856.
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08/10/2019

www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/

A consulta foi realizada na data 08/10/2019 às 14:47:01 e reﬂete a situação da
escrituração neste momento
CNPJ
05.680.391/0001-56
NIRE
27300026687
SCP
Não informado
Hash
10FFD5E71E0FF0E8D7DF85B3F809065923FDEC69
Periodo
01/01/2018 a 31/12/2018
Natureza

Número Livro
2
Situação
A escrituração foi subs tuída e não está mais a va na base de dados do Sped
Hash Subs tuta
29688F088CBE5A683ACD83DE277EC7A7AD9431E2

www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 6.0.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL
IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO
CNPJ

NIRE
27300026687

05.680.391/0001-56

NOME EMPRESARIAL
FSF TECNOLOGIA S.A.

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Balancetes Diários e Balanços
NATUREZA DO LIVRO

01/01/2018 a 31/12/2018
NÚMERO DO LIVRO

1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

2

29.68.8F.08.8C.BE.5A.68.3A.CD.83.DE.27.7E.C7.A7.AD.94.31.E2

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO

CPF/CNPJ

Diretor

04163392475

Contador

03442279445

Contador

05328544463

Contador/Contabilista Responsável
Pelo Termo de Verificação para Fins
de Substituição da ECD

05328544463

Nº SÉRIE DO
CERTIFICADO

VALIDADE

RESPONSÁVEL
LEGAL

452885501278226025
4

29/03/2018 a
28/03/2021

Sim

21/06/2019 a
20/06/2022

Não

21/06/2019 a
20/06/2022

Não

21/06/2019 a
20/06/2022

-

NOME
FELIPE CALHEIROS
CANSANCAO:
04163392475
LYSIANE LOPES
FERREIRA MONTEIRO
SIMOES:03442279445
GLEYDSTON
RODRIGUES GUEDES:
05328544463
GLEYDSTON
RODRIGUES GUEDES:
05328544463

NÚMERO DO RECIBO:
29.68.8F.08.8C.BE.5A.68.3A.CD.83.DE.
27.7E.C7.A7.AD.94.31.E2-8

653096094134471969
634208568277625620
18
162788062737492585
746681777960778838
960
162788062737492585
746681777960778838
960

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em

26/07/2019

às

14:51:15

7F.54.EC.05.D1.7C.A2.CA
04.04.A1.3F.7F.67.8F.67
Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.
BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar nº 1247/2014.
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SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:

FSF TECNOLOGIA S.A.

CNPJ:

05.680.391/0001-56

Período da Escrituração:

01/01/2018

a

Nire:

27300026687

Scp:

31/12/2018

Forma de Escrituração Contábil: Livro Balancetes Diários e Balanços
Natureza do Livro:

1

Identificação do arquivo(hash):

29.68.8F.08.8C.BE.5A.68.3A.CD.83.DE.27.7E.C7.A7.AD.94.31.E2-

Consulta Realizada em:

26/07/2019 11:52:42

Resultado da Verificação
A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual
Escrituração com NIRE AUTENTICADA
A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo
Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo
dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
6.0.5
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO
Entidade:

FSF TECNOLOGIA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.680.391/0001-56

Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial

FSF TECNOLOGIA S.A.

NIRE

27300026687

CNPJ

05.680.391/0001-56

Número de Ordem

2

Natureza do Livro

1

Município
Data do arquivamento dos atos
constitutivos
Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

31/12/2018
31/12/2018

Data de encerramento do exercício social

31/12/2018

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

6319

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial

FSF TECNOLOGIA S.A.

Natureza do Livro

1

Número de ordem

2

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

6319

Data de inicio

01/01/2018

Data de término

31/12/2018

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
29.68.8F.08.8C.BE.5A.68.3A.CD.83.DE.27.7E.C7.A7.AD.94.31.E2-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 6.0.5 do Visualizador
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BALANÇO PATRIMONIAL
Entidade:

FSF TECNOLOGIA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.680.391/0001-56

Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Demonstrações Financeiras
Descrição

Nota

Saldo Inicial

Saldo Final

R$ 125.747.795,42

R$ 175.716.735,55

ATIVO CIRCULANTE

R$ 69.862.933,04

R$ 75.426.534,30

DISPONIVEL

R$ 45.708.236,69

R$ 25.238.746,13

CLIENTES

R$ 6.945.382,24

R$ 18.805.196,15

OUTROS CREDITOS

R$ 2.278.487,53

R$ 998.665,95

R$ 198.975,30

R$ 478.811,48

R$ 3.870.697,91

R$ 6.053.448,67

R$ 10.046.810,94

R$ 23.165.286,48

R$ 814.342,43

R$ 686.379,44

R$ 1.775.344,01

R$ 5.408.288,93

R$ 649.899,57

R$ 4.379.311,17

R$ 1.125.444,44

R$ 1.028.977,76

ATIVO PERMANENTE

R$ 54.109.518,37

R$ 94.881.912,32

IMOBILIZADO

R$ 74.099.631,94

R$ 121.475.767,54

R$ 490.650,32

R$ 557.755,73

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

R$ 0,00

R$ 195.333,69

IMOBILIZADO EM ANDAMENTO

R$ 774.405,50

R$ 834.941,82

R$ (25.221.100,03)

R$ (32.349.698,23)

R$ 3.965.930,64

R$ 4.167.811,77

R$ 125.747.795,42

R$ 175.716.735,55

R$ 22.582.787,65

R$ 40.776.292,39

FORNECEDORES

R$ 7.106.088,47

R$ 8.884.412,27

EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO

R$ 2.165.682,28

R$ 12.941.652,09

R$ 22.641,39

R$ 0,00

R$ 2.374.954,15

R$ 2.768.095,54

R$ 693.963,16

R$ 373.779,93

R$ 92.582,45

R$ 190.530,54

R$ 44.811,16

R$ 64.240,58

R$ 3.287.591,32

R$ 3.934.301,57

R$ 79.585,45

R$ 57.735,70

R$ 292.125,88

R$ 430.957,21

ATIVO

ADIANTAMENTO A EMPREGADOS
TRIBUTOS A RECUPERAR
ESTOQUE
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
OUTROS CREDITOS
TRIBUTOS DIFERIDOS

MOVEIS E UTENSILIOS

(-) DEPRECIAÇÃO
INTANGIVEL
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE

CARTAO DE CREDITO EMPRESA
PARCELAMENTO TRIBUTARIO
IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER
IMP ESTADUAIS E MUNICIPAIS A
RECOLHER
IMPOSTOS ANATEL A RECOLHER
IMPOSTOS EM ATRASO
OBRIGAÇÃO COM PESSOAL
OBRIGAÇÕES SOCIAIS

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
29.68.8F.08.8C.BE.5A.68.3A.CD.83.DE.27.7E.C7.A7.AD.94.31.E2-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 6.0.5 do Visualizador
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BALANÇO PATRIMONIAL
Entidade:

FSF TECNOLOGIA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.680.391/0001-56

Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Demonstrações Financeiras
Descrição

Nota

Saldo Inicial

Saldo Final

R$ 755.414,54

R$ 1.084.985,67

R$ 0,00

R$ 15.193,48

OUTRAS OBRIGAÇÕES

R$ 4.623.342,99

R$ 9.172.289,15

DIVIDENDOS A PAGAR

R$ 1.044.004,41

R$ 858.118,66

PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRZO

R$ 38.009.995,22

R$ 64.701.131,50

EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS

R$ 779.450,97

R$ 25.905.495,46

R$ 23.581.120,19

R$ 22.489.119,43

R$ 2.871.646,34

R$ 3.263.738,61

OUTRAS OBRIGACOES

R$ 10.777.777,72

R$ 13.042.778,00

PATRIMONIO LIQUIDO

R$ 65.155.012,55

R$ 70.239.311,66

CAPITAL SOCIAL

R$ 62.400.000,00

R$ 62.400.000,00

R$ 2.755.012,55

R$ 7.839.311,66

PROVISOES
OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM ATRASO

PARCELAMENTO TRIBUTARIO
PROVISOES PARA CONTINGENCIAS

RESERVA DE LUCRO

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
29.68.8F.08.8C.BE.5A.68.3A.CD.83.DE.27.7E.C7.A7.AD.94.31.E2-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 6.0.5 do Visualizador
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
Entidade:

FSF TECNOLOGIA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.680.391/0001-56

Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Demonstrações Financeiras
Descrição

Nota

Valor

RECEITA

R$ 70.612.174,85

RECEITAS OPERACIONAIS

R$ 67.500.034,86

RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS

R$ 70.959.422,83

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

R$ 869.354,63

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

R$ (4.328.742,60)

RECEITAS FINANCEIRAS

R$ 3.112.139,99

(-) CUSTO

R$ (40.119.713,13)

(-) CUSTOS OPERACIONAIS

R$ (33.589.992,22)

(-) CUSTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

R$ (2.442.233,45)

(-) CUSTO COM MÃO DE OBRA

R$ (4.051.464,12)

(-) OUTROS CUSTOS

R$ (36.023,34)

(-) DESPESA

R$ (25.415.521,76)

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

R$ (15.156.155,55)

(-) DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

R$ (6.894.472,92)

(-) DESPESA DE OPERAÇÃO

R$ (8.261.682,63)

(-) DESPESAS FINANCEIRAS

R$ (5.994.254,70)

(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS

R$ (4.265.111,51)

RESULTADO

R$ 5.076.939,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
29.68.8F.08.8C.BE.5A.68.3A.CD.83.DE.27.7E.C7.A7.AD.94.31.E2-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 6.0.5 do Visualizador
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Anexo BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESA FSF (0606304)

Entidade:

FSF TECNOLOGIA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018
Período Selecionado:

CNP 05.680.391/0001-56

Número de Ordem do Livro: 2

01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018
Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido

Histórico

CAPITAL (R$)

Saldo Inicial em 01.01.2018
Ajuste de Exercicios Anteriores
Resultado
Saldo Final em 31.12.2018
Notas

Total (R$)

RESERVA (R$)
62.400.000,00

62.400.000,00

2.755.012,55
7.359,15
5.076.939,96
7.839.311,66

65.155.012,55
7.359,15
5.076.939,96
70.239.311,66

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 2062

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
29.68.8F.08.8C.BE.5A.68.3A.CD.83.DE.27.7E.C7.A7.AD.94.31.E2-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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2018

2017

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício
com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
Juros apropriados sobre empréstimos e financiamentos
Recuperação de impostos
Depreciação do imobilizado
Amortização do intangível
(Ganho)Perda na alienação de ativo imobilizado
Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa
Provisão para riscos trabalhistas e tributários

8.447.263,72

6.268.082,79

4.043.115,28
96.467,00
7.293.026,52
1.744.722,98
421.847,22
392.092,00

1.663.766,67
96.467,00
7.377.000,00
1.440.908,25
1.228.000,00
807.000,00
664.646,00

(12.281.661,13)
(13.118.475,54)
(4.140.126,33)
135.832,31
(683.244,02)
999.985,40

(5.440.423,92)
(1.450.000,00)
(3.610.635,00)
(203.073,26)
3.717.577,00
(1.757.000,00)

Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores
Salários e obrigações trabalhistas
Impostos e contribuições a recolher
Adiantamento de clientes
Parcelamento de tributos
Outras contas a pagar

1.778.323,80
461.746,19
443.904,53
2.339.069,54
(698.859,37)
4.494.901,52

(10.411.000,00)
(586.000,00)
(12.735.000,00)
(611.381,17)
16.549.000,00
2.000.544,60

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

2.169.931,62

5.008.478,96

72.692,19
(4.532.318,52)
(47.863.539,38)
(1.946.604,56)
(54.269.770,27)

(37.994,10)
(1.316.792,17)
(9.141.000,00)
(892.689,00)
(11.388.475,27)

39.042.651,58
(3.144.508,49)
(185.886,00)
(4.081.910,00)
31.630.347,09

9.432.233,00
(12.789.000,00)
57.400.000,00
(1.833.000,00)
(3.062.000,00)
49.148.233,00

(Redução) Aumento do saldo de e equivalentes de caixa

(20.469.491,56)

42.768.236,69

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
(Redução) Aumento do saldo de e equivalentes de caixa

45.708.236,69
25.238.746,13

2.940.000,00
45.708.236,69

(Redução) Aumento do saldo de e equivalentes de caixa

(20.469.490,56)

42.768.236,69

(Aumento) redução nos ativos:
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Despesas antecipadas
Depósitos judiciais
Outros créditos

Fluxos de caixa das atividades de investimento
(Adição)Resgates de aplicações financeiras
Partes relacionadas
Aquisições do ativo imobilizado
Adições ao ativo intangível
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Captação de empréstimos e financiamentos
Amortização de empréstimos e financiamentos (Principal)
Aumento de capital
Dividendos pagos
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamento
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 09 de outubro de 2019.

Senhora Assessora,
Segue em anexo, o novo documento do Balanço
Patrimonial da Empresa FSF Tecnologia, evento 0606304,
para análise.
Pregoeiro.
Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 09/10/2019, às 14:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0606306 e o código CRC 1E867D16.

0011213-69.2018.6.02.8000

Despacho PREG 0606306

0606306v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0011213-69.2018.6.02.8000
: COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
: Análise das Demonstrações Contábeis. Pregão Eletrônico n° 49/2019

Parecer nº 2121 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE
Senhor Pregoeiro,
Trata-se da análise dos Demonstrativos Contábeis
apresentados pela empresa licitante FSF TECNOLOGIA S.A,
CNPJ n° 05.680.391/0001-56, NIRE n° 27300026687, em
atendimento ao Parecer 0605789 desta Unidade.
Inicialmente,
veriﬁcamos
a
veracidade
dos
demonstrativos
apresentados
(29688F088CBE5A683ACD83DE277EC7A7AD9431E2),
conforme consulta realizada na base de dados do Sistema
Publico de Escrituração Digital (SPED).
Após análise da qualiﬁcação econômica da referida
empresa, baseada no disposto do item 12, e.1.2 do edital
Pregão Eletrônico n° 49/2109, bem como na redação do Art.
31,§ 5º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações,
chegamos as seguintes conclusões:
Índice de Liquidez Geral (LG) = 0,77 (Deficitário)
Índice de Solvência Geral (SG) = 1,67 (Satisfatório)
Índice
(Satisfatório)

de

Liquidez

Corrente

(LC)

=

1,85

Apesar da empresa apresentar um indicador
deﬁcitário para o Índice de Liquidez Geral (0,77), o item 12,
e.1.4 do referido edital, prevê que:
"a licitante que apresentar resultado menor do que
1, em quaisquer dos índices – Liquidez Geral – LG,
Solvência Geral – SG, e Liquidez Corrente – LC,
deverá
possuir
patrimônio
líquido
mínimo
correspondente a 10% do valor estimado da
contratação do ITEM para o qual está concorrendo,
na forma dos §§ 2º e 3º do art. 31 da Lei nº 8.666/93".

Sendo assim, veriﬁcamos que a referida empresa
apresenta no seu Balanço Patrimonial um Patrimônio
Líquido de R$ 70.239.311,66, ou seja, superior a 10% do
valor estimado da contratação (R$ 244.533,50), atendendo aos
requisitos do item 12, e.1.4. do Edital.

Documento assinado eletronicamente por JENNIFFER MATHIAS, Estagiário(a), em
09/10/2019, às 16:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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O-4E]/0J-.O1C;/CF1O]F/0C2/-]1a/-]C/2O3O;1]CG/\4C]O]3/21C4FC;/C]F1C;/].4-/NL4C103XC5? Y
O-.O]4CBcYC;4Cd/.0/34CAX6A8=:88A
DS,TfgU7CDC;/.\101KL4CP1\]1C0/\13OJ1C14C.F2G0O2/-34C;4]C0/FO]O34]C;/C^1EO\O31KL4C/CZ_UZURSDY
]F/O310C4C\O.O31-3/C]C]1-K/]CG0/JO]31]C-4C,;O31\C/2C0/P/0-.O1XCc,_CDI_dgUC@A6=:85ACSIX
DS,TfgUCMCd,RIUT,gUCB3/2CF1-;4C1C;/].4-/NL4C;4CG0/a4/O04CG/0]O]3O0CG40C3/2G4C]FG/0O40C1
58C;/HC2O-F34]YC1C]/]]L4C;4CG0/aL4C/\/30-O.4C]/0C]F]G/-]1C/C3/0C0/O-.O4C]42/-3/C1G]
.42F-O.1KL4C14]C\O.O31-3/]CG103O.OG1-3/]YC-4C/-;/0/K4CF3O\OH1;4CG101C;OJF\a1KL4C;/]31C\O.O31KL4X
U]CB3/2-]C5C/]3L4C/2CO2O--.O1C13C567:9C;/C:<=8>=:85>YC1G]CO]]4C/-3010L4C-4
/-./0012/-34C1\/130O4X
R0]XCQ40-/./;40/]YC34;4]C4]CO3/-]C/]3L4C/-./001;4]XCR/0CO-O.O1;1C1CP1]/C;/C1./O31KL4C;1]CG04G4]31]X
Q1J40C1.42G1-^10C1301J]C;1C.4-]F\31CD.42G1-^1C1./O31KL4=^1EO\O31KL4=1;2O]]OEO\O;1;/
Z101CQRQCS,ITUVUWBDCRXDXCMCR01XCVO.O31-3/YCE41C310;/XCcXRCP4OC1CG0O2/O01C.\1]]OPO.1;1C-4CO3/2XCZ40
P40K1C;1C\/aO]\1KL4C;4CZ0/aL4C,\/30-O.4YC;/J/24]C-/a4.O10CJ1\40/]XCD./O31C4CJ1\40C;/C_`
5X58AX:88Y88
Z101CQRQCS,ITUVUWBDCRXDXCMCR01XCVO.O31-3/YCE41C310;/XCcXRCP4OC1CG0O2/O01C.\1]]OPO.1;1C-4CO3/2XCZ40
P40K1C;1C\/aO]\1KL4C;4CZ0/aL4C,\/30-O.4YC;/J/24]C-/a4.O10CJ1\40/]XCD./O31C4CJ1\40C;/C_`
5X58AX:88Y88
Z0/H1;4CZ0/a4/O04YC1G]C1C.4-]F\31C14]C;1;4]CPO-1-./O04]C;4CG04/34YC1CQRQCS,ITUVUWBDCRXDX
.4-./;/C4C;/].4-34CG101C4CJ1\40CPO-1\C;/C_`C5X58AX:88Y88X
Z101CQRQCS,ITUVUWBDCRXDXCMCR01XCVO.O31-3/YC.4-]O;/01-;4CF/C4CJ1\40C-/a4.O1;4C.42CcXRC_`
5X58AX:88Y88C/]3C.42G13J/\C.42C4C/]3O21;4CG/\1CD;2O-O]301KL4YCJ124]C.4-J4.10C1-/N4CG101C4
O3/2XCQ1J40C/-JO10C]F1CG04G4]31C;/JO;12/-3/C1F]31;1C14CJ1\40C-/a4.O1;4YC.4-3/-;4C34;1C1
;/].0OKL4C;4CO3/2YC;/C1.40;4C.42C4CO3/2C<C;4C,;O31\X
Z101CQRQCS,ITUVUWBDCRXDXCMCD.0/;O34CF/C4CG01H4C;/C8:C;F1]CC]FPO.O/-3/CG101C4C/-JO4XCI1]4
.4-300O4YCP1J40CO-P40210X
R/-^40CP40-/./;40CQRQCS,ITUVUWBDCRXDXYCITZ[=IZQ7C8AX<98X?>5=8885MA<YC]4\O.O34C4C/-JO4C;4
1-/N4C0/P/0/-3/C14C3/2C5X
Z101CQRQCS,ITUVUWBDCRXDXCMCD.0/;O34CF/C4CG01H4C;/C8:C;F1]CC]FPO.O/-3/CG101C4C/-JO4XCI1]4
.4-300O4YCP1J40CO-P40210X
Z0/H1;4CZ0/a4/O04YC1CQRQCS,ITUVUWBDCRXDXC]4\O.O31CG01H4C;/C6CF1304C^401]CG101C/-JO4C;1
G04G4]31C;/JO;12/-3/C1F]31;1C;/C1.40;4C.42C4CO3/2C<C;4C,;O31\X
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0120123104

,-./0.1-0

,-./0.1-0
>1QK.O;
,-./0.1-0
,-./0.1-0
,-./0.1-0
,-./0.1-0
,-./0.1-0
,-./0.1-0
,-./0.1-0
,-./0.1-0
,-./0.1-0

2345642576
789279:5
2345642576
7892]95^
2345642576
7695]9]8
2[45642576
569529:5
2[45642576
569569]3
2[45642576
5697]9:2
2[45642576
569][95:
2[45642576
569]^95:
5247542576
7]95]95:
5247542576
7]9539]:
5247542576
7]95^95]
5247542576
7]9569::

,-./0.1-0

5247542576
7]975952

,-./0.1-0
,-./0.1-0
58H3^5H:6745557I83
,-./0.1-0
>1QK.O;
,-./0.1-0
,-./0.1-0
>1QK.O;
,-./0.1-0
,-./0.1-0
,-./0.1-0
,-./0.1-0

5247542576
7]97597:
5247542576
7]972958
5247542576
7]97392^
5247542576
7]97398^
5247542576
7]97[92:
5247542576
7]97[9:[
5247542576
7]927956
5247542576
7395[97^
5247542576
7[95^927
5247542576
7[97^952
5]47542576
56952977
5]47542576
5695895]

,-./0.1-0

5]47542576
56958922
5]47542576
5695392^
5]47542576
569539:^
5]47542576
5695[92^
5]47542576
759529:^

,-./0.1-0
>1QK.O;
,-./0.1-0
,-./0.1-0
,-./0.1-0
,-./0.1-0
,-./0.1-0

5]47542576
759529][
5]47542576
75952983
5]47542576
75977983
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,;-;<=>=<?@ABCDCEFG<>HGH<I<>-;H<D1J1K;LK.H<M1;LK.<N0<K.OP0<Q0R1J1K;N0<P0-<SH>T<.<J0O<0
.LJ.--;O.LK0<N0<U0-V-10<J0O.-J1;RW<QXQP.LN.-.1<;<P-.Q.LK.<Q.QQY0<J0O<;<-.;Z.-KX-;<P;-;<;O;LUYW
N1;<2[45642576W<\Q<6955<U0-;Q<N;<O;LUYH
>-;QH<D1J1K;LK.QW<Z0;<K;-N.H<F-.O0Q<QXQP.LN.-<;<P-.Q.LK.<Q.QQY0<.R.K-_L1J;<P;-;<-.;Z.-KX-;<;O;LUYW
N1;<2[45642576W<\Q<6955<U0-;QH<CZ-1/;N0<P.R;<P;-K1J1P;`Y0<N.<K0N0QH
>.LU0-<,-./0.1-0W<0<a0-L.J.N0-<=>=<?@ABCDCEFG<>HGHW<AB,b4A,=9<58H3^5H:6745557I83W<.Lc10X<0
;L.d0<P;-;<0<eK.O<7H
>-;QH<D1J1K;LK.QW<Z0O<N1;H<M.JR;-0<-.;Z.-K0<0<P-.Q.LK.<P-./Y0<.R.K-_L1J0H
,;-;<=>=<?@ABCDCEFG<>HGH<I<>-;H<D1J1K;LK.W<Z0O<N1;H<C<;L.d0<.LJ;O1LU;N0<P0-<SH>T<LY0<P0N.<Q.;Z.-K0H
,;-;<=>=<?@ABCDCEFG<>HGH<I<>-;H<D1J1K;LK.W<1La0-O0<fX.<0<;L.d0<a01<;Z.-K0<J0O<;XdeR10<N;<V-.;
KgJL1J;H
>-;QH<D1J1K;LK.QW<;<P-.Q.LK.<Q.QQY0<.R.K-_L1J;<Q.-V<QXQP.LQ;<P;-;<;LVR1Q.<KgJL1J;<P.R;<XL1N;N.
-.fX1Q1K;LK.<N;<P-0P0QK;<;P-.Q.LK;N;H
h.K0-L;-.O0Q<L0<N1;<5247542576<ifX;-K;Ia.1-;jW<\Q<7]955<U0-;QH<CZ-1/;N0<P.R;<P;-K1J1P;`Y0<N.
K0N0QH<k0O<N1;H
>-;QH<D1J1K;LK.QW<Z0;<K;-N.H<M.JR;-0<-.;Z.-K;<;<P-.Q.LK.<Q.QQY0<.R.K-_L1J;H
,;-;<=>=<?@ABCDCEFG<>HGH<I<>-;H<D1J1K;LK.W<Z0;<K;-N.H<@O<c1-KXN.<N0<a0-O;K0<N;<.dK.LQY0<N0
;-fX1c0<.Lc1;N0<LY0<.QKV<Q.LN0<QXP0-K;N0<P0-<;R/XLQ<P;-K1J1P;LK.Q<N0<J.-K;O.W<Q0R1J1K;O0Q<0<.Lc10
.O<;P.L;Q<a0-O;N0<,M=<.<J;Q0<Q.l;<.dK.LQ0W<L0Q<1La0-O.<fX.<a;-.O0Q<K;LK;Q<fX;LK;Q<L.J.QQV-1;Q
a0-.Q<;Q<J0Lc0J;`m.Q<P;-;<XPR0;N<N;Q<O.QO;QH
,;-;<=>=<?@ABCDCEFG<>HGH<I<@O<K.OP0W<;P.L;Q<J0LQ./X1O0Q<J0O<;P010<N0<QXP0-K.<N.<?FH<,0-gO
1QQ0<N.c.-V<Q.-<-.Q0Rc1N0<L0<;OZ1.LK.<N0<ACn,hG>B@?<.<.QK.<,-./0.1-0H<@O<J;-VK.-<N.<X-/oLJ1;
;Z-1-.O0Q<J0Lc0J;`Y0<L0<P-;p0<N.<52<iNX;Qj<U0-;Q<P;-;<-..Lc10H
,;-;<=>=<?@ABCDCEFG<>HGH<I<>-;H<D1J1K;LK.H<;<XL1N;N.<KgJL1J;<.O1K1X<0<Q./X1LK.<P;-.J.-<fX;LN0<N;
;LVR1Q.<N;<P-0P0QK;9<q@O<;K.L`Y0<;0<M.QP;JU0<,h@E<5355]^]W<.OZ0-;<;1LN;<.O<J0LKeLX;<;LVR1Q.
KgJL1J;W<lV<a01<1N.LK1a1J;N0<.--0<;P;-.LK.O.LK.<a0-O;R<L;<,-0P0QK;<5355]28W<L;<,V/1L;<:[<N.<]2W
?;Z.R;<N.<S;R0-<ER0Z;R<N;<,-0P0QK;W<.--0<fX;LK0<\Q<c.R0J1N;N.Q<N.QJ-1K;Q<HHH
,;-;<=>=<?@ABCDCEFG<>HGH<I<HHHP;-;<0Q<Q.-c1̀0Q<qJ0Lr?h@rGDr,@h=FDq<N.<7<;Kg<3W<c.R0J1N;N.Q
N.QJ-1QK;Q<N.<52<;Kg<25<nZPQW<fX;LN0<0<.QP.-;N0W<J0La0-O.<-./1QK-;N0<L;<O.QO;<P-0P0QK;W<P0.d.dOP0<L;<,V/1L;<77<N.<]2W<Q.-1;O<c.R0J1N;N.Q<N.QJ-1K;Q<N.<85<;Kg<255nZPQH<GP.Q;-<N.<;P;-.LK.
.--0<a0-O;RW<c.p<fX.<;<1La0-O;`Y0<gW<.O<K.Q.W<P-.lXN1J1;R<;0<J0LlXLK0<N;<;LVR1Q.W<HHH
,;-;<=>=<?@ABCDCEFG<>HGH<I<HHH<QX/.-.IQ.<N1R1/oLJ1;<1L1J1;RHq
,;-;<=>=<?@ABCDCEFG<>HGH<I<>-;H<D1J1K;LK.W<.QK;O0Q<;/X;-N;LN0<O;L1a.QK;`Y0<N;<.OP-.Q;H
>-H<,-./0.1-0W<1-.O0Q<P-0c1N.LJ1;-<0<-..Lc10<N0Q<N0JXO.LK0Q<N.<U;Z1R1K;`Y0W<J0La0-O.<Q0R1J1K;`Y0H
A0La0-O.<Q0R1J1K;`Y0<N.<N1R1/oLJ1;<1-.O0Q<;L;R1Q;-<0Q<1K.LQ<-./1QK-;N0QH
,;-;<=>=<?@ABCDCEFG<>HGH<I<>-;H<D1J1K;LK.W<.QK;O0Q<;/X;-N;LN0<0<P-0LXLJ1;O.LK0<N.<SH>T
>.LU0-<a0-L.J.N0-<=>=<?@ABCDCEFG<>HGHW<AB,b4A,=9<58H3^5H:6745557I83W<Q0R1J1K0<0<.Lc10<N0
;L.d0<-.a.-.LK.<;0<eK.O<7H
,;-;<=>=<?@ABCDCEFG<>HGH<I<G/-;N.`0H
>-;QH<D1J1K;LK.QH<F-.O0Q<QXQP.LN.-<;<P-.Q.LK.<Q.QQY0<.R.K-_L1J;<.<-.K0-L;-.O0Q<\Q<7[<U0-;QH
CZ-1/;N0H
>.LU0-<,-./0.1-0W<0<a0-L.J.N0-<=>=<?@ABCDCEFG<>HGHW<AB,b4A,=9<58H3^5H:6745557I83W<.Lc10X<0
;L.d0<P;-;<0<eK.O<7H
>-;QH<D1J1K;LK.QW<Z0;<K;-N.H<M.JR;-0<-.;Z.-K0<0<P-.Q.LK.<P-./Y0<.R.K-_L1J0H
>-;QH<D1J1K;LK.QW<1-.O0Q<QXQP.LN.-<;<P-.Q.LK.<Q.QQY0<.R.K-_L1J;<P;-;<fX.<;<XL1N;N.<N.O;LN;LK.
P-0J.N;<\<;LVR1Q.<N;<P-0P0QK;<;lXQK;N;H<h.K0-L;-.O0Q<L0<N1;<5]47542576W<\Q<6955<U0-;QH<CZ-1/;N0H
>-Qi;Qj<D1J1K;LK.QW<N.JR;-0<-.;Z.-K0<0<P-.Q.LK.<,-./Y0<@R.K-_L1J0H
,;-;<=>=<?@ABCDCEFG<>HGH<I<>-i;j<D1J1K;LK.W<K-;LQJ-.c0<0<1LK.1-0<K.0-<N;<;LVR1Q.<.a.KX;N;<P.R;
XL1N;N.<KgJL1J;9<HHHqh.QK-1K0<;0Q<;QP.JK0Q<KgJL1J0Q<N.<?FW<.LK.LN0<fX.<;<P-0P0QK;<N;<.OP-.Q;<=>=
?@ABCDCEFG<>G<g<K.JL1J;O.LK.<J0OP;Kec.R<J0O<0<0Zl.K0<R1J1K;N0H<AXOP-.IO.<;P.L;Q<0ZQ.-c;-<fX.
0<N0JXO.LK0<q,-0P0QK;<GlXQK;N;<58<I<@n,h@>G<=>=<?@ABCDCEFGq<i535:5[7j<P;-.J.<Q.-<;P.L;Q<HHH
,;-;<=>=<?@ABCDCEFG<>HGH<I<HHH<-.J0-K.<P;-J1;RW<c.p<QX;<LXO.-;`Y0<N.<PV/1L;<1L1J10X<J0O<q,V/1L;
7^<N.<]2qW<Q.LN0<;QQ1O<QX;<;LVR1Q.<a01<-.;R1p;N;<N.<a0-O;<J0LlXLK;<J0O<0<N0JXO.LK0<5355]28W
QX/.-.IQ.<P01Q<;<;c;R1;`Y0<N;<L.J.QQ1N;N.<a0-O;R<N.<lXLK;N;<N.<N0JXO.LK0<sL1J0<.<J0LQ0R1N;N0Hq
,;-;<=>=<?@ABCDCEFG<>HGH<I<,0-K;LK0W<Q0R1J1K0<0<.Lc10<N;<P-0P0QK;<J0O0<N0JXO.LK0<sL1J0<.
J0LQ0R1N;N0W<P;-;<J0LK1LX1N;N.<N;<;LVR1Q.H<F-.O0Q<J0Lc0J;-<;L.d0H
>.LU0-<a0-L.J.N0-<=>=<?@ABCDCEFG<>HGHW<AB,b4A,=9<58H3^5H:6745557I83W<Q0R1J1K0<0<.Lc10<N0
;L.d0<-.a.-.LK.<;0<eK.O<7H
,;-;<=>=<?@ABCDCEFG<>HGH<I<GJ-.N1K0<fX.<0<P-;p0<N.<57<iXO;j<U0-;<g<P0QQec.R<P;-;<0<.Lc10<N;
P-0P0QK;H<A;Q0<J0LK-V-10W<a;c0-<1La0-O;-H
,;-;<=>=<?@ABCDCEFG<>HGH<I<>-i;j<D1J1K;LK.W<K-;LQJ-.c0<0<1LK.1-0<K.0-<N;<;LVR1Q.<.a.KX;N;<P.R;
XL1N;N.<KgJL1J;9<HHHqh.QK-1K0<;0Q<;QP.JK0Q<KgJL1J0Q<N.<?FW<.LK.LN0<fX.<;<P-0P0QK;<N;<.OP-.Q;<=>=
?@ABCDCEFG<>G<g<K.JL1J;O.LK.<J0OP;Kec.R<J0O<0<0Zl.K0<R1J1K;N0H<AXOP-.IO.<;P.L;Q<0ZQ.-c;-<fX.
0<N0JXO.LK0<q,-0P0QK;<GlXQK;N;<58<I<@n,h@>G<=>=<?@ABCDCEFGq<i535:5[7j<P;-.J.<Q.-<;P.L;Q<HHH
,;-;<=>=<?@ABCDCEFG<>HGH<I<HHH<-.J0-K.<P;-J1;RW<c.p<QX;<LXO.-;`Y0<N.<PV/1L;<1L1J10X<J0O<q,V/1L;
7^<N.<]2qW<Q.LN0<;QQ1O<QX;<;LVR1Q.<a01<-.;R1p;N;<N.<a0-O;<J0LlXLK;<J0O<0<N0JXO.LK0<5355]28W
QX/.-.IQ.<P01Q<;<;c;R1;`Y0<N;<L.J.QQ1N;N.<a0-O;R<N.<lXLK;N;<N.<N0JXO.LK0<sL1J0<.<J0LQ0R1N;N0Hq
,;-;<=>=<?@ABCDCEFG<>HGH<I<,0-K;LK0W<Q0R1J1K0<0<.Lc10<N;<P-0P0QK;<J0O0<N0JXO.LK0<sL1J0<.
J0LQ0R1N;N0W<P;-;<J0LK1LX1N;N.<N;<;LVR1Q.H<F-.O0Q<J0Lc0J;-<;L.d0H
,;-;<=>=<?@ABCDCEFG<>HGH<I<@QK;O0Q<;/X;-N;LN0<;<P-0P0QK;<N.<SH>T<N.c1N;O.LK.<;lXQK;N;H
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0120123104

,-./0.1-0
2TGUV2G97542225HTU
,-./0.1-0
=1IJ.K:
2TGUV2G97542225HTU
,-./0.1-0
,-./0.1-0
,-./0.1-0
,-./0.1-0

2345246257
55893832
2345246257
55836892
2345246257
55833866
2345246257
5583V82_
2345246257
5685389U
2345246257
56857827
2_45246257
5T82V86U
2_45246257
5T82V8T_
2_45246257
5T85589V

,-./0.1-0
,-./0.1-0

2_45246257
5T85683_
2_45246257
5T853827
2745246257
5382586T
2745246257
5382382T

,-./0.1-0
,-./0.1-0
,-./0.1-0

2745246257
53852823

,-./0.1-0

2745246257
5385286V
2745246257
53852832

,-./0.1-0
,-./0.1-0
,-./0.1-0
=1IJ.K:
,-./0.1-0
2TGUV2G97542225HTU
=1IJ.K:
,-./0.1-0
,-./0.1-0
,-./0.1-0
,-./0.1-0
,-./0.1-0
,-./0.1-0
,-./0.1-0
,-./0.1-0

2745246257
538528TU
2745246257
5385986U
2745246257
538598T2
2745246257
53853892
2745246257
5385T8T_
2745246257
5386_86T
2745246257
5383U8T6
2745246257
5U86286_
2745246257
5U899892
2745246257
5U89383U
5245246257
5T82282U
5245246257
5T825857
5245246257
5T8258T7
5245246257
5T82_835
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,:-:;<=<;>?@ABCBDEF;=GFG;H;?IJ:K0I;:/L:-M:NM0;:;O-0O0IJ:;M.;PG=Q;M.R1M:K.NJ.;:SLIJ:M:G
=-G;,-./0.1-0W;1-.K0I;:N.X:-;:;O-0O0IJ:;Y0K;0I;M.R1M0I;:SLIJ.IG
,:-:;<=<;>?@ABCBDEF;=GFG;H;F/-:M.Z0G;[L:\;0;J.KO0;N.Y.II]-10;O:-:;0;.NR10;M:;K.IK:^
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 6154 - TRE-AL/PRE/PREG

À UNIDADE TRE/AL- ACAGE
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL

LISTA DE VERIFICAÇÃO - Publicada a Portaria nº 226/2018 TREAL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000 , 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, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA

SIM

NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
X
juntada da Portaria de sua nomeação?

0594801 e 0594802

II- Lances
2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
X
previsto no edital?
3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para X
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições
daquelas previstas no edital?

diferentes

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?

X

X

JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS ANALISADA PELA
UNIDADE DE TI, ANEXA À PROPOSTA: 0604319

III - Proposta
7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
X
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?
8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos

Informação 6154 (0607144)
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termos do art. 3º da Lei nº 8.248/91, quando
aplicável?
9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital?

X

OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

X

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA, EVENTO: 0604337

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação
complementar
à
proposta
(manuais,certiﬁcados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

EDITAL NÃO EXIGE

11 – Após a veriﬁcação de conformidade acima, a
classiﬁcação
das
propostas
apresentouse adequada?

EDITAL NÃO EXIGE

IV- JULGAMENTO
CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
X
preços praticados no mercado?
V- Habilitação
15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X

15.1 - FGTS

X

15.2 - INSS

X

15.3 - RECEITA FEDERAL

X

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS

X

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG
0604723
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15.

X

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas?

X

CONSULTA EVENTO 0604723

17 – Consta consulta ao Cadin?

X

0607104

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo;

X

0607112

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor;

X

CONFORME ITEM 18.1

X

CONFORME ITEM 18.1

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?

18.3- Declaração de elaboração de independente de

Informação 6154 (0607144)
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proposta;
18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte;

X

CONFORME ITEM 18.1

X

CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

X

0604723

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)

CONFORME ITEM 18.5

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
X
Papel de Trabalho? (especiﬁcar no campo
observações)

De acordo com o item 12, letras d.1, d.2.1.1, "e", "e.2",
eventos 0600440, 0600434, 0603032

19 - Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital

O EDITAL NÃO ESTABELECE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. O PREGOEIRO DETERMINA O
ENCAMINHAMENTO CONFORME ORIENTAÇÃO TCU.
ESTABELECE PRAZOS DENTRO DE CRITÉRIOS DE
RAZOABILIDADE. CONFORME A COMPLEXIDADE DO
CERTAME

VI - ATA
20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
X
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?
21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio?

X

NÃO OCORREU RECURSO

0607142

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?

NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?

NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?

NÃO OCORREU RECURSO
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VIII – Procedimentos Finais
29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
X
licitante vencedor?

0607141

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

Proposta: 0604319
x

Resultado Fornecedor: 0607148

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 10/10/2019, às 16:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0607144 e o código CRC 0BCFED58.

0011213-69.2018.6.02.8000
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0011213-69.2018.6.02.8000
: COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
PREGÃO ELETRÔNICO 49/2019. TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO. COMUNICAÇÃO DE DADOS SEDE TRE/AL, CARTÓRIOS
:
ELEITORAIS E ESCRITÓRIOS REMOTOS DA JE/AL.

Parecer nº 2140 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE
Análise de Regularidade em Procedimento Licitatório
Pregão Eletrônico nº 24/2019
Objeto: Contratação de serviços de telecomunicação
para prover a comunicação de dados entre a Sede do TRE/AL, os
Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral,
localizados em todo estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de
enlaces de comunicação, fornecimento de insumes necessários para
o funcionamento correto destes enlaces, e serviço de implantação,
operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme
Documento
de
Oﬁcialização
de
Demanda
(DOD)
N.º
30/2018 (0475121),
da
Coordenadoria
de
Infraestrutura
e
especiﬁcações descritas no Anexo I e I-A do Edital Pregão nº
49/2019 (0591029).
Licitante vencedor:
1 . FSF TECNOLOGIA S.A., CNPJ Nº 05.680.391/000156, com valor total negociado de R$ 1.105.200,00 (um milhão, cento
e cinco mil e duzentos reais). Resultado Comprasnet (0607148)
Ressalte-se que a qualiﬁcação econômico-ﬁnanceira da
empresa foi analisada conforme Pareceres 2115 (0605789) e 2121
(0606408) desta Unidade, concluindo-se que a mesma cumpre os
requisitos do item 12 e 1.4 do Edital (0591029).
Ao exposto, conforme papel de trabalho abaixo,
concluímos pela legalidade do presente procedimento licitatório,
realizado sob a modalidade Pregão Eletrônico, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelos Decretos nº 5.450/2005 e nº 7.982/2013, e,
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/93.
Desta forma, recomendamos o envio dos autos
Secretaria de Administração para continuidade do procedimento.

à

Maria José Costa da Silva
Assistente II - ACAGE
De acordo.
À Secretaria de Administração.

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora de Contas e Apoio à Gestão

PROCESSO LICITATÓRIO – PREGÃO ELETRÔNICO
Registro de preços: SIM ( ) NÃO ( X )
Objeto: Contratação de serviços de telecomunicação
para prover a comunicação de dados entre a Sede do TRE/AL, os

Parecer 2140 (0607205)

SEI 0011213-69.2018.6.02.8000 / pg. 2087

Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral,
localizados em todo estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de
enlaces de comunicação, fornecimento de insumes necessários para
o funcionamento correto destes enlaces, e serviço de implantação,
operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme
Documento
de
Oﬁcialização
de
Demanda
(DOD)
N.º
30/2018 (0475121),
da
Coordenadoria
de
Infraestrutura
e
especiﬁcações descritas no Anexo I e I-A do Edital Pregão nº
49/2019 (0591029).
Datas
Início do procedimento: 09/12/2018 Licitação: 26/09/2019.

I - Fase interna

Sim

Não Evento/obs.
DOD (0475121)

1 - Existe pedido formal da parte interessada, devidamente justificado?

X

Estudos Prelimiares
(0488499)
Edital e Termo de
Referência (0591029) - pós
impugnação
DOD (0475121)

2 - A justificativa apresentada é pertinente (detecção da necessidade e
especificação do objeto, observando a eficiência, eficácia, efetividade
das ações do órgão)?

X

3 - O objeto solicitado é considerado bem ou serviço comum?

X

4 - Existe termo de referência com indicação do objeto de forma
precisa, suficiente e clara, observando a vedação de especificações
que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou
frustrem a competição ou sua realização?

X

Estudos Preliminares
(0488499)

Termo de Referência - TIC n.º
36/2019 (0580003)

Propostas: (0510078,
0512058, 0532958)
5 - Constam dos autos pesquisa de mercado para obter-se noção dos
preços praticados, com a juntada da respectiva planilha e informação
do Setor de Compras, conforme o caso?

X

Informação
SEIC 1727 (0512068)
Planilhas de estimativas
COINF (0515656)
Despacho SEIC (0584588) pós impugnação

6 - Houve a devida reserva de crédito orçamentário (não se aplica no
caso de registro de preços)?

X

7 - O termo de referência foi aprovado pela autoridade competente
(SAD)?

X

Pré-empenho
53/2019 (0549552);
228/2019 (0549574);
230/2019 (0549665)
SAD (0608232)
STI (0494787)
Parecer 1126 (0553718)
Parecer 1229 (0558600) Complemento

8 - O edital e a minuta do contrato foram devidamente analisados pela
Assessoria jurídica?

X

Parecer 1662 (0581659) pós impugnação
Parecer 1762 (0586204) pós impugnação.

9 - Houve a divulgação da intenção de registro de preços (IRP)?

10 - Consta autorização da abertura do processo licitatório pelo
Ordenador de Despesas?

11 - Consta a designação do Pregoeiro, com a juntada da cópia da
Portaria de sua nomeação?

Parecer 2140 (0607205)

X

Comprasnet (0591045
Decisão PRE 1949 (0559729)
X

X

Decisão PRE 2503 (0587068)
- pós impugnação

Portaria 350/2019 (0594802)
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II - Fase externa

Sim

D.O.U. (0591991)

12 - O aviso do edital foi publicado com a deﬁnição precisa, suﬁciente
e clara do objeto, a indicação dos locais, dias e horários em que
poderia ser lida ou obtida a íntegra do edital, bem como o endereço
onde ocorreria a sessão pública, a data e hora de sua realização?

Jornal Tribuna Indepente
(0592295)
Publicação (0548800) 09/09/2019

X

Sim

14 - A abertura da sessão ocorreu no horário previsto no edital?

Comprasnet (0547426)

X

13 - Foi respeitado o prazo mínimo fixado legalmente para
recebimento das propostas - 08 (oito) dias úteis, a partir da publicação
do aviso?

Lances

Não Evento/obs.

Ata Pregão (0607142) 26/09/2019
Não Evento/obs.

X

15 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada, pelo sistema
eletrônico, a contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance
mais vantajoso, para obtenção de melhor proposta, observado o
critério de julgamento?

Ata (0607142)

X

Ata (0607142)

16 - Foram negociadas condições diferentes daquelas previstas no
edital?

X

17 - Havendo planilha de custos, esta foi analisada?

--

--

18 - Foi conferida Exclusividade de Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte na participação do certame, quando o valor estimado
-for de até R$ 80.000,00? Em caso negativo, foi juntada
esclarecimento/justificativa?

--

Proposta

19 - Foi conferida a preferência, nas aquisições de bens e serviços de
informática e automação, nos termos do art. 3º da Lei nº 8.248/91?

--

20 - A proposta e demais documentos relacionados estão em
conformidade com os requisitos fixados no edital?

X

21 - Tendo havido a exigência da apresentação de documentação
complementar à proposta (manuais, certificados, declarações etc.), a
referida documentação foi apresentada, inclusive via fax, no prazo
definido no edital?

X

22 - Após a verificação de conformidade acima, a classificação das
propostas apresentou-se adequada?

X

N/A

Proposta Empresa
(0604319)
Aceite - Despacho
COINF (0604337)

0607142- Ata Pregão

Propostas (0600425)

23 - A oferta vencedora demonstra-se compatível com os preços
praticados no mercado, considerando, sobretudo, os subsídios
constantes do respectivo processo administrativo?

Habilitação

--

X

Edital (0590490)
Ata (0607142)

Sim

Não Evento/obs.

24 - A empresa apresentou prova de cadastro no SICAF com os seus
X
dados relativos à regularidade fiscal válidos?

SICAF (0604723 - p. 17)

FGTS

X

SICAF (0604723 - p. 17)

INSS

X

SICAF (0604723 - p. 17)

Receita Federal

X

SICAF (0604723 - p. 17)

Tributos Estaduais e/ou Municipais (quando o edital exigir)

X

SICAF (0604723 - p. 17)

25 - Estando algum documento relativo à regularidade fiscal

Parecer 2140 (0607205)
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desatualizado, foi assegurado à empresa o direito de apresentar a
documentação atualizada e regularizada? (Verificar se o Pregoeiro
-trouxe aos autos documento hábil capaz de comprovar a regularidade
fiscal da empresa vencedora)

--

N/A

26 - Constam nos autos Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas?

X

(0604723 - pág. 18)

27 - Consta consulta ao CADIN?

X

0607104

28 - Consta nos autos os seguintes documentos/consulta, quando for
o caso:
Declaração de inexistência de fatos supervenientes e impeditivo;

X

(0607112 - pág. 7)

Declaração que a empresa não emprega menor;

X

(0607112 - pág. 1)

Declaração de elaboração independente de proposta;

X

(0607112 - pág. 2)

Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte.

--

Declaração que concorda com os termos do Edital

X

(0607112 - pág. 4)

Existência de registros impeditivos da contratação no Cadastro
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral
da União, disponível no Portal da Transparência.
(http://www.portaltransparencia.gov.br);

X

(0604723 - pág. 15) - Nada
Consta

--

29 - Há alguma outra exigência do edital (no tocante à habilitação ou
condição de participação) não contemplada por este Papel de
Trabalho, pendente de cumprimento?
30 - Os documentos e anexos exigidos, se remetidos via fax, foram
apresentados em original ou por cópia autenticada, nos prazos
estabelecidos no edital?
Procedimentos finais

X

--

--

Sim

A ata está assinada pelo pregoeiro e equipe de apoio e contém os
seguintes elementos: licitantes participantes, propostas apresentadas
e lances ofertados na ordem de classificação, aceitabilidade da
proposta de preço, habilitação e recursos interpostos?

Não Evento/obs.

X

Declarado o vencedor, os licitantes manifestaram imediata e
motivadamente intenção de recorrer, em campo próprio do sistema?

Ata (0607142)

-- --

Não havendo interposição de recursos, houve a adjudicação, pelo
pregoeiro, do objeto licitado ao licitante vencedor?

X

Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (propostas e resultado por fornecedor) e relatório do
pregoeiro?

N/A

X

Não houve recurso

Termo de
Adjudicação (0607141)
Informação 6154 (0607144)
- com Lista de Verificação do
Pregoeiro
Resultado do Fornecer
(0607148)

Lista de verificação elaborada pelo Pregoeiro

X

Informação 6154 (0607144)

EXAMINADORA: Maria José Costa da Silva

Data: 11/10/2019

Documento assinado eletronicamente por MARIA JOSÉ COSTA DA SILVA, Técnico
Judiciário, em 14/10/2019, às 15:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 14/10/2019, às 15:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Parecer 2140 (0607205)
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0607205 e o código CRC 4CE037B8.

0011213-69.2018.6.02.8000

0607205v27

Parecer 2140 (0607205)
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DESPACHO

Maceió, 14 de outubro de 2019.

Em tempo, acerca do Termo de Referência TIC 36
(0580003), esclareço que nosso Despacho 0576588 já
direcionava o feito à nova conformação em face dos
apontamentos do Sr. Pregoeiro por força da impugnação
apresentada. O TR foi elaborado observando as referidas
diretrizes e aprovado pelo Sr. Secretário de Tecnologia da
Informação,
conforme
consta
do
Despacho 0580055,
mencionado pelo Sr. Assessor Jurídico, no Parecer 1762
(0586204). Nesse contexto, o documento foi devidamente
apreciado, de tal forma que, para efeito de esclarecimento
adicional, não houve óbice à tramitação do feito, o que nos
possibilita ratiﬁcar as ações anteriormente mencionadas, a
cargo desta Secretaria, no sentido de reconhecer
demonstrada a aprovação do mencionado Termo de
Referência por esta Unidade.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/10/2019, às 14:53, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0608232 e o código CRC FAD32A72.

0011213-69.2018.6.02.8000

Despacho GSAD 0608232

0608232v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 17 de outubro de 2019.

Reporto-me ao Parecer 2140, da ACAGE (0607205),
para submeter os autos à consideração do Sr. Diretor-Geral,
pedindo Vênia para sugerir que o feito evolua à deliberação
superior da Presidência, no sentido de que seja declarada
a homologação do certame.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/10/2019, às 12:01, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0609990 e o código CRC 6BB28845.

0011213-69.2018.6.02.8000

Despacho GSAD 0609990

0609990v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 17 de outubro de 2019.
Constatada a regularidade de todos os atos procedimentais realizados no presente
certame licitatório, em especial a Ata de Realização do Pregão Eletrônico (0607142), o
Resultado por Fornecedor ( 0607148), o Termo de Adjudicação ( 0607141), e,
ﬁnalmente, considerando o pronunciamento da Assessoria de Contas e Apoio à Gestão
(0607205), torno os presentes autos conclusos ao Excelentíssimo Senhor
Desembargador Presidente deste Tribunal, para os ﬁns do disposto no art. 4º, inciso
XXII, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, c/c o art. 27 do Decreto nº 5.450, de 31
de maio de 2005.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
18/10/2019, às 08:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0610011 e o código CRC 0620171A.

0011213-69.2018.6.02.8000

Conclusão GDG 0610011

0610011v1
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PROCESSO
INTERESSADO

: 0011213-69.2018.6.02.8000
: COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA

ASSUNTO

:

Homologação. Pregão eletrônico nº 49/2019. Comunicação de dados entre a sede do TRE/AL, os cartórios eleitorais e os escritórios
remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas.

Decisão nº 3140 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES
Concluído o presente procedimento licitatório e tendo em
vista o pronunciamento da Assessoria de Contas e Apoio à Gestão
(0607205), que atestou a legalidade de todo o certame,
HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o
resultado do Pregão Eletrônico n.° 49/2019, em conformidade com a
Ata de Realização do Pregão Eletrônico (0607142), cujo objeto é a
contratação de serviços de telecomunicação para prover a
comunicação de dados entre a Sede do TRE/AL, os Cartórios
Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em
todo estado de Alagoas, incluindo: fornecimento de enlaces de
comunicação, fornecimento de insumes necessários para o
funcionamento correto destes enlaces, e serviço de implantação,
operação, manutenção e gerência destes enlaces, conforme
Documento
de
Oﬁcialização
de
Demanda
(DOD)
N.º
30/2018 (0475121),
da
Coordenadoria
de
Infraestrutura
e
especiﬁcações descritas no Anexo I e I-A do Edital Pregão nº
49/2019 (0591029),
que
foi
adjudicado
à
empresa FSF
TECNOLOGIA S.A, CNPJ nº 05.680.391/0001-56, sendo a
contratação p elo valor total negociado de R$ 1.105.200,00
(um milhão, cento e cinco mil e duzentos reais) .
Desse modo, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº
10.520/02, combinado com o Decreto nº 5.450/05 (Regulamento do
Pregão na Forma Eletrônica), AUTORIZO a contratação.
À Secretaria de Administração para publicação, emissão
de nota de empenho, formalização dos instrumentos e demais
providências necessárias à eficácia desta decisão.

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente
Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 22/10/2019, às 16:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0610633 e o código CRC B3795B83.

0011213-69.2018.6.02.8000

0610633v2

Decisão 3140 (0610633)
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23/10/2019

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00049/2019
Às 17:15 horas do dia 23 de outubro de 2019, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0011213-69.2018,
Pregão nº 00049/2019.

Resultado da Homologação
Item: 1
Descrição: Tráfego de Dados Via Cabo
Descrição Complementar: Serviços de telecomunicações para prover a comunicação de dados entre a sede o TRE/AL,
os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, localizados em todo o estado de Alagoas, incluindo:
fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos necessários para o funcionamento correto destes
enlaces, e serviço de implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Mega bits/segundo
Valor estimado: R$ 2.445.335,4000
Situação: Homologado
Adjudicado para: FSF TECNOLOGIA S.A. , pelo melhor lance de R$ 1.228.000,0000 , com valor negociado a R$
1.105.200,0000 .
Eventos do Item
Evento

Data

Adjudicado

10/10/2019
16:13:33

23/10/2019
Homologado
17:15:27

Nome

Observações

-

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FSF TECNOLOGIA S.A.,
CNPJ/CPF: 05.680.391/0001-56, Melhor lance: R$ 1.228.000,0000, Valor
Negociado: R$ 1.105.200,0000

JOSE
RICARDO
ARAUJO E
SILVA

Fim do documento

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=807706&tipo=t

Termo Homologação - PE 49/2019 (0613063)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de outubro de 2019.

À SLC, para publicar o resultado do certame.
Em paralelo, solicito à STI informar, para efeito de
emissão de nota de empenho, os possíveis valores a serem
executados neste exercício.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/10/2019, às 17:23, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0613064 e o código CRC 064DBDF0.

0011213-69.2018.6.02.8000

Despacho SAD 0613064

0613064v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de outubro de 2019.

Ao Senhor Coordenador de Infraestrutura para
manifestação.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 25/10/2019, às 10:02, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0614134 e o código CRC E201D62F.

0011213-69.2018.6.02.8000

Despacho STI 0614134

0614134v1
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Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício
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https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=5566941

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:
Data de envio: 25/10/2019 10:58:05
Origem: Setor de Licitações e Contratos
Operador: Andréa de Albuquerque César
Ofício: 5566941
Data prevista de publicação: 29/10/2019
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Empenho
As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais.

Matérias
Sequencial

Arquivo(s)

Aviso de Homologação Pregão Eletrônico nº 49-2019 12136932
FSF TECNOLOGIA.rtf

MD5
94defeca55cd99c1
69b46c4909df861f

Total da matéria
TOTAL DO OFICIO

Comprovante de envio de matéria (Imprensa Nacional) (0614274)

Tamanho
(cm)
4,00
4,00
4,00

Valor
R$
132,16
R$
132,16
R$
132,16
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de outubro de 2019.

À STI
Sr. Secretário,
Na forma determina por Vossa Senhoria,
Despacho 0614134, face ao que solicita o Despacho
SAD 0613064, vez que todos os eventos do termo de
referência 0580003, registrados no cronograma de eventos,
tabela 3, decorrem do dia D "Assinatura do Contrato entre
o TRE/AL e a licitante vencedora (adjudicatária)";
entendo prejudicada a analise demandada até a concretização
do evento ou sua projeção.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 25/10/2019, às 12:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0614434 e o código CRC 21EBA3C9.

0011213-69.2018.6.02.8000

Despacho COINF 0614434

0614434v1
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ISSN 1677-7069

2.4 Candidatos Habilitados aos cargos indicados nos subitens 2.1 e 2.2 acima,
exceto para o cargo de Técnico Judiciário - Área Administrativa - Especialidade Segurança
e Transporte, que optaram por constar na LISTA DE CLASSIFICAÇÃO GERAL DA 4ª REGIÃO
nos termos do Capítulo 4, item 4.13 do Edital acima indicado.
3. Informar que, a partir da data de publicação deste Edital, os candidatos
poderão verificar seus resultados no site da Fundação Carlos Chagas
(www.concursosfcc.com.br).

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
Processo STJ 026023/2019. Contrato STJ n. 68/19. CONTRATADA: RH SAFE MEDICINA E
SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA. CNPJ: 34.640.423/0001-98.OBJETO: Prestação de serviços
especializados de Segurança e Medicina do Trabalho, com vista à elaboração do Programa
de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, do Laudo Técnico das Condições do Ambiente
de Trabalho - LTCAT e do Laudo de Insalubridade e Periculosidade - LIP. VIGÊNCIA:
25/10/2019 a 20/06/2020. ASSINATURA: 25/10/2019. FUNDAMENTO: Art. 24, inciso II, da
Lei 8.666/1993. MODALIDADE: Dispensa de licitação. VALOR DO CONTRATO: R$ 16.900,00.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO P.T: 02.061.0568.4236.5664. NE: 2019NE002018 no VALOR de R$
16.900,00, E.D. 33.90.39, Global, em 22/10/2019. SIGNATÁRIOS: Walter Disney Noleto
Costa - SAD/STJ, Athos Rodrigues de Melo - Contratada.

VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS

DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
SECRETARIA

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATO nº 38/2019. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: DELL
COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. OBJETO: Fornecimento de licenças e planos de
manutenção do software VMware. ORIGEM: Ata de Registro de Preços n.º 54/2018, Pregão
Eletrônico n.º 53/2018. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT- 117764, NDs - 3390.40 e 4490.40 e
2019NE500041 e 2019NE500402, datadas de 18/10/2019. PREÇO TOTAL: R$ 404.105,00.
VIGÊNCIA: 24/10/2019 a 24/10/2022. PA: 0008710-52.2019. ASSINATURA: Gaspar Paines
Filho, Diretor Geral, em 22.10.2019.

Processo TST nº 503.628/2019-0. Microsoft Informática Ltda. CNPJ: 60.316.817/0017-62. 4º
termo aditivo ao contrato IN-001/2015 - prestação de serviços de suporte técnico
Microsoft Premier. Substituição do CNPJ e endereço da matriz pela filial na execução do
contrato. Assinatura: 25/10/2019. Pelo Contratante: Gustavo Caribé de Carvalho, DiretorGeral da Secretaria do Tribunal. Pela contratada: Cristian Mario Fialho Ferreira.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO nº 40/2019. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: TELTEC SOLUTIONS
LTDA. OBJETO: Fornecimento de: Data Center 1 - Switch Spine, Switch Leaf UTP 48 portas,
Switch Leaf SFP+, Transceiver SFP+ SR, Transceiver SFP+ LR, Transceiver QSFP+ SR e Banco
de horas de serviço técnico especializado. ORIGEM: Ata de Registro de Preços 45/19,
Pregão Eletrônico 055/19. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT- 107764, NDs - 3390.52 e 3390.40 e
2019NE550704 e 705, datada de 21/10/2019. PREÇO TOTAL: R$ 780.480,00. VIGÊNCIA:
25/10/2019 a 25/10/2024. PA: 0008859-48.2019. ASSINATURA: Gaspar Paines Filho, Diretor
Geral, em 25.10.2019.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: contratação de empresa especializada para fornecimento de leitores de código de
barras, incluindo serviços de assistência técnica da garantia. ATA/FORNECEDOR/VALOR
UNITARIO. ATA N. 0036/2019 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - item 01/R$71,24. Integra da
ARP: Comprasnet e www.trf1.jus.br.

EXTRATO DE CONTRATO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

CONTRATO nº 39/2019. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: FREENET
INFORMÁTICA LTDA. EPP. OBJETO: Prestação de serviços de suporte técnico em ambiente
de armazenamento de conteúdo fixo utilizando software Caringo SWARM da Justiça
Federal da 4ª Região. ORIGEM: Pregão Eletrônico n.º 44/2019. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT085373, ND - 3390.40 e 2019NE500825, datada de 24/10/2019. PREÇO TOTAL ESTIMADO:
R$ 325.000,00. VIGÊNCIA: 26/10/2019 a 26/10/2020. PA: 0006283-82.2019. ASSINATURA:
Gaspar Paines Filho, Diretor Geral, em 25.10.2019.

EXTRATO DE CONTRATO
Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Nissan do Brasil Automóveis Ltda.; Objeto: Aquisição
de veículos tipo sedan médio com capacidade de 05 (cinco) lugares, zero quilômetro,
descritos no Grupo B conforme artigo 3º, II, da Resolução CJF nº 072/2009.; Fundamento
legal: Lei nº 10.520/02, e Decretos nº 5.450/05 e 7.892/13; Modalidade de Licitação:
Pregão Eletrônico SRP nº 112/2019; Crédito Orçamentário: Elemento de Despesa:
4.3.90.52.52; Programa de Trabalho: 02.061.0569.4257.6013; Valor GLOBAL do Contrato é
de R$ 1.850.100,00 (um milhão, oitocentos e cinquenta mil e cem reais); Data da
assinatura: 22/10/2019; Proc. n.º TRF2-EOF-2019/00217; Contrato nº 046/2019.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Administrativo do TRF da 4ª Região 0006584-29.2019. Ata de Registro de Preços
nº 43/2019. OBJETO: Registro de preços de SOFÁS DE 1 E 2 LUGARES. PE: 45/2019.
Fornecedor: SOFÁ CENTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. Preços unitários
Itens: 1 - R$ 699,00 e 2 - R$ 1.194,00. VIGÊNCIA: 25.10.2019 a 25.04.2020. FUNDAMENTO
LEGAL: Leis nºs 8.666/93, 10.520/02 e Decreto 7.892/2013. SIGNATÁRIOS: Márcio
Bernardes Jardim, Diretor Administrativo e Leonel Candido de Moraes Neto, Fornecedor.

EXTRATO DE CONTRATO
Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Inforshop Suprimentos Ltda.; Objeto: Aquisição de
impressora laser colorida A4 para o TRF da 2ª Região; Fundamento legal: 10.520/02 e
Decretos 5.450/05 e 7.892/13; Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº
142/2018; Crédito Orçamentário: Elemento de Despesa: 4.4.90.52.45; Programa de
Trabalho: 02.061.0569.4257.6013; Valor GLOBAL do Contrato é de R$ 12.949,99 (doze mil,
novecentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos); Data da assinatura:
23/10/2019; Proc. n.º TRF2-EOF-2018/000286; Contrato nº 047/2019.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EDITAL Nº 3, DE 24 DE OUTUBRO DE 2019
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO
PARA INSPEÇÃO DE SAÚDE

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre, em conformidade com o Edital de
Inscrições n. 01/2015 e em face da homologação do concurso público para o provimento
de cargos efetivos publicada no D. O. U. n. 229, de 01/12/2015, fls. 165/167, CONVOCA os
candidatos Otávio Cesar Saraiva Leăo Viana, classificado em 12º lugar para o cargo de
Analista Judiciário - Área Judiciária e Keily Cristiny Azevedo Leite, classificada em 27º lugar
para o cargo de Técnico Judiciário - Área Administrativa, para inspeção de saúde a ser
realizada na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, situada na Avenida Antônio da
Rocha Viana, n. 1.389, Bairro Bosque em Rio Branco - AC, no dia 08/11/2019, às 13h.
A inspeção será realizada em conformidade com o item 17 do edital,
oportunidade em que os candidatos deverão apresentar os exames médicos e laudos ali
elencados.

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019
PROCESSO SEI Nº 0012776-05.2019.4.03.8000 - UASG 90029. O Pregoeiro designado pela
Portaria nº 3.623/2019, torna público que o recebimento das propostas do Pregão
Eletrônico nº 010/2019, para aquisição de envelopes de plástico para sedex, produzido em
polietileno oxi-biodegradável, foi adiado por tempo indeterminado, em razão de problemas
técnicos com a divulgação do edital.
São Paulo, 25 de outubro de 2019.
ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA
Pregoeiro

SAMOEL MARTINS EVANGELISTA
Presidente
em exercício

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

EDITAL Nº 7/2019
CONCURSO PÚBLICO PARA SERVIDORES
RESULTADOS DAS PROVAS OBJETIVAS, REDAÇÃO E DE ESTUDO DE CASO, APÓS
ANÁLISE DE RECURSOS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2019
Processo Administrativo SEI nº 0011213-69.2018.6.02.8000.
O Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Presidente do TRE/AL,
homologou, em 22/10/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº 49/2019, cujo objeto é a
contratação de serviços de telecomunicação para prover a comunicação de dados entre a
Sede do TRE/AL, os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral, que foi
adjudicado à empresa FSF TECNOLOGIA S.A., CNPJ Nº 05.680.391/0001-56, vencedora do
certame pelo valor global de R$ 1.105.200,00, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, tendo em vista
o Edital de Concurso Público nº 01/2019 para provimento de cargos vagos do Quadro
Permanente de Pessoal deste Tribunal e do Quadro Permanente de Pessoal das Secretarias
da Justiça Federal de Primeiro Grau das Seções Judiciárias dos Estados do Rio Grande do
Sul, de Santa Catarina e do Paraná, publicado no Diário Oficial da União na edição de 31
de maio de 2019, resolve:
1. Informar que os recursos, após a divulgação dos resultados das provas,
foram analisados pela área responsável da Fundação Carlos Chagas, conforme disposto no
Capítulo 14 do Edital acima mencionado.
1.1 As respostas dos recursos serão levadas ao conhecimento dos candidatos,
inscritos no Concurso, por meio do site da Fundação Carlos Chagas
(www.concursosfcc.com.br), não tendo qualquer caráter didático, e ficarão disponíveis pelo
prazo de 7 (sete) dias a contar da data de sua divulgação.
2. Tornar Pública as listas geral e específica, após análise de recursos, dos
candidatos com deficiência e negros, por Microrregião de Classificação, e as listas de
Classificação Geral do Estado e de Classificação Geral da 4ª Região, publicadas no site da
Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br):
2.1 Candidatos Habilitados, após a realização das Provas Objetiva e Estudo de
Caso, para os cargos de Analista Judiciário - Área Judiciária, Analista Judiciário - Área
Judiciária - Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal, Analista Judiciário - Área
Apoio Especializado - Especialidade Sistemas de Tecnologia da Informação, Analista
Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Infraestrutura em Tecnologia da
Informação, Técnico Judiciário - Área Administrativa - Especialidade Segurança e Transporte
e Técnico Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Tecnologia da Informação,
de acordo com o que estabelece os Capítulos 9 e 10 do Edital acima referido.
2.2 Candidatos Habilitados, após a realização das Provas Objetiva e Redação,
para o cargo de Técnico Judiciário - Área Administrativa, de acordo com o que estabelece
os Capítulos 9 e 11 do Edital acima referido.
2.3 Candidatos Habilitados aos cargos indicados nos subitens 2.1 e 2.2 acima,
exceto para o cargo de Técnico Judiciário - Área Administrativa - Especialidade Segurança
e Transporte, que optaram por constar na LISTA DE CLASSIFICAÇÃO GERAL DO ESTADO nos
termos do Capítulo 4, item 4.12 do Edital acima indicado.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019102900126

Nº 209, terça-feira, 29 de outubro de 2019

Maceió/AL, 25 de outubro de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
(2019NE000499). PA SEI nº 0005513-31.2019.6.07.8100. Contratada: Amana-Key
Desenvolvimento e Educação Ltda. (CNPJ: 67.129.833/0001-28); Objeto: Prestação de
serviços de educação executiva para 60 (sessenta) participantes. Valor: R$ 270.000,00;
Fundamento Legal: artigo 25, inciso II, c/c artigo 13, inciso VI, da Lei nº. 8.666/93; Data e
assinaturas: 22/10/2019, Desembargadora Carmelita Indiano Americano do Brasil Dias,
Presidente do TRE/DF, e Senhor Wesley Nogueira Amaral.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
3º Termo de aditamento ao Termo de Cessão de Uso n° 02/2015, firmado em
25/10/2019, com a Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional DF (CNPJ:
00.368.019/0001-95); Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Cessão de
Uso nº 02/2015. Processo SEI: 0006834-09.2016.6.07.8100; Signatários: Des.ª Carmelita
Indiano Americano do Brasil Dias, Presidente do TRE-DF, e Sr. Délio Fortes Lins e Silva
Júnior, Presidente da OAB-DF.
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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