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Documento de Oficialização da Demanda (DOD) nº 2 / 2020

Soluções de Tecnologia da Informação

1. Descrição da solução de Tecnologia da Informação:

Registro de preço para eventual aquisição de solução Firewall para o Prédio Sede do
TRE/AL, cartórios Eleitorais, unidades e escritórios remotos.

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.

Aquisição de appliances firewall para permir a utilização de infraestrutura redundante
para os cartórios eleitorais.

O alinhamento com o PEI é identificado na visão do recursos de infraestrutura e
tecnologia em seus dois aspectos apontados:

1 – Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades administrativas e
judiciais e

2 – Garantir a infraestrutura de TI, pois o equipamento fará parte de um conjunto
de medidas de salvaguarda e segurança da informação.

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos da Estratégia Nacional de TIC do Poder
Judiciário nos seguintes aspectos:

1. Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas; e
2. Aprimorar a segurança da informação.

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos de TIC da Justiça Eleitoral de Alagoas –
2017/2022 nos seguintes aspectos:

1. Viabilizar serviços e soluções de TIC; e
2. Aprimorar a segurança da informação.

Documento de Oficialização da Demanda (DOD) 2 (0653910)         SEI 0001030-68.2020.6.02.8000 / pg. 1



Os itens estão previstos na Proposta Orçamentária 2018, Equipamentos de Informática
- Equipamentos de Processamento de Dados e, neste sentido, por se tratar de Registro
de Preços, trata-se de antecipação de ações internas para agilizar a aquisição no
exercício 2018, vez que tal será ano eleitoral, onde, por certo, haverá acumulou
doutras atividades.

A estratégia de Registro de Preços está amparada no Decreto nº 7.892/2013, art 3º,
incisos:

I - vez que os equipamentos pode ser objeto de diversas aquisições/fornecimentos até
que se supra progressivamente todos os cartórios eleitorais do Estado, bem assim
potenciais escritórios e unidades remotas;

II - as entregas deve ser progressivas de forma que as equipes da STI, em número
limitado, possam implantar os equipamentos sem que os mesmo precisem ser
estocados por longos períodos apenas exaurindo seus prazos de garantia.

3. Lista de requisitos:

1. Capacidade estabelecer conexões do tipo VPN, baseadas em Ipsec, no mínimo;
2. Ter redundância e software de controle;
3. Ser dotado de 03 (três) anos de garantia;
4. Ter capacidade de manutenção de, no mínimo, 100 (cem) conexões simultâneas,

considerando, para este cenário, 55 (cinquenta e cinco) conexões para os
cartórios eleitorias atuais, eventuais postos de atendimento itinerante ao eleitor,
unidades dispersas do Tribunal (a exemplo do almoxarifado), contingência e
crescimento vegetativo do Regional;

5. Start-up com transferência de Know-How;
6. Ter garantida a total interoperabilidade com os equipamentos de Firewall já em uso

na sede deste Regional.

4. Benefícios esperados (demonstrativo de resultados a serem
alcançados):

1. A atualização tecnológica do atual serviço de firewall;
2. Passar o equipamento a estar coberto por garantia, dada sua missão crítica de

segurança;
3. Dotar o Regional de capacidade operacional de viabilizar conexão dos cartórios

por meio de conexão VPN em potencial redundância para a rede privada de dados
principal.

5. Integrante demandante para equipe de planejamento da
contratação:

Integrante Demandante:  Coordenador de Infraestrutura

Integrante Técnico:  Chefe da Seção de Gerência de Infraestrutura

6. Fonte do recurso orçamentário:

Recursos orçamentários de Material Permanente de TI - Orçamento 2020

7. Metas do planejamento estratégico a serem alcançadas:

Item dos desafios do PE para o período de 2016-2021:
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8. Melhoria da infraestrutura e governança de tecnologia da informação

8. Expectativa de entrega:

Maio/2020

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 pela TRE/AL guardam necessidade extrema de do uso de
serviços informatizados, notadamente on-line, sendo a segurança das conexões por
meio de validação das mesmas e a criptografia dos dados trafegados.

II – de capacitação, que definem a necessidade de treinamento,
número de participantes, carga horária, materiais didáticos, entre
outros pertinentes;

A necessidade de capacitação será prevista no projeto básico no que concerne ao
start-up com transferência de Know-how. Uma vez conhecido o equipamento e suas
soluções de software, será possível vislumbrar a necessidade ou não de treinamentos
específicos voltados à capacitação dos servidores lotados na Seção de Gerência de
Infraestrutura  – SEGI\CONF\STI.

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

V – temporais, que definem os prazos de entrega dos bens e/ou do
início e encerramento dos serviços a serem contratados;

O prazo de efetividade está estimado para maio/2020.

VI – de segurança da informação, juntamente com o Integrante
Técnico; e

Serão definidos detalhadamente no Projeto Básico

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.
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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 ou favoreçam a contratação de um fornecedor
específico;

Não há, s.m.j., direcionamento ou favorecimento.

II - não representem a real demanda de desempenho do órgão ou
entidade; e

A substituição é função direta das necessidades de atualização tecnológica e
modernização.

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.

Trata-se de aquisição pontual que visa a substituição de equipamentos não coberto por
garantia e que carece de atualização tecnológica.

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;

Serão definidas em Projeto Básico.

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:
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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.

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
estruturação de condição para desempenho das atividades.

Maceió, 07 de fevereiro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 07/02/2020, às 08:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0653910 e o código CRC 460B54C4.

0001030-68.2020.6.02.8000 0653910v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de fevereiro de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
 
Solicito que Vossa Senhoria avalie o documento de

oficialização da demanda (doc. SEI nº 0653910) apresentado
pelo Senhor Coordenador de Infraestrutura e, caso concorde,
autorize a continuidade da tramitação destes autos, a fim de
permitir o registro de preços para eventual aquisição de
so lu ção Firewall para o TRE/AL, cartórios Eleitorais,
unidades e escritórios remotos.

 
Nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,

indico o Coordenador de Infraestrutura, como integrante
demandante, e o Chefe da Seção de Gerência de
Infraestrutura, como integrante técnico.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 14/02/2020, às 07:56, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0656839 e o código CRC C19A826A.

0001030-68.2020.6.02.8000 0656839v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 19 de fevereiro de 2020.
Tornem-se os autos conclusos ao Excelentíssimo

Desembargador Presidente, para a necessária e competente
deliberação, com a recomendação de que, conforme solicitado
no evento SEI nº 0656839, seja autorizada a continuidade da
tramitação destes autos, a fim de permitir o registro de preços
para eventual aquisição de solução Firewall para o TRE/AL,
cartórios Eleitorais, unidades e escritórios remotos.

 
Se este for o viés, recomenda-se a evolução dos

autos à Secretaria de Administração, para continuidade do
feito. 

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 28/02/2020, às 15:54, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0658863 e o código CRC C9310F9E.

0001030-68.2020.6.02.8000 0658863v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de março de 2020.
 
Em atenção ao que consta nos autos, especificamente no

que se refere à aquisição de Solução de FIREWALL, determino a
devolução do feito à Diretoria-Geral orientando que, nos moldes do
que normatizam o Conselho Nacional de Justiça por meio da Res.
182/2013 e o Manual de Procedimentos de Contratações de
Tecnologia da Informação editado por este Regional (0288726),
busque aperfeiçoar a instrução do feito mediante a necessária
participação preliminar, neste, da Secretaria de Administração.

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 03/03/2020, às 16:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0661771 e o código CRC DD0748D6.

0001030-68.2020.6.02.8000 0661771v1
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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 março de 2020.
Como determinado no Despacho AEP nº 0661771,

direcionem-se os autos à Secretaria de Administração, para a
prévia e necessária atuação.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 03/03/2020, às 19:15, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0662546 e o código CRC 4CA6EFF3.

0001030-68.2020.6.02.8000 0662546v1
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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 março de 2020.
À Diretoria-Geral
 
Senhora Diretora-Geral Substituta,
 
Reza o § 7º do art. 12 da Resolução CNJ nº

182/2013, que o Documento de Oficialização da Demanda será
encaminhado à autoridade competente da Área Administrativa
que deverá:

I – autuar processo administrativo de contratação;
II – verificar se a demanda está incluída no rol de

contratações previstas e aprovadas no Plano de Contratações
de STIC, e caso não esteja, o Documento de Oficialização da
Demanda deverá ser submetido à autoridade competente do
órgão para deliberação;

III – indicar o Integrante Administrativo para a
composição da Equipe de Planejamento da Contratação; e

IV – instituir a Equipe de Planejamento da
Contratação.

Os itens I e II constam atendidos com a abertura do
presente procedimento e o detalhamento constante do
Documento de Oficialização de Demanda quanto à pertinência
da proposição ao planejamento de aquisições de TIC.

Dessa forma, para cumprimento do inciso III,
indico o Sr. Chefe da Seção de Patrimônio para compor a
equipe de planejamento da contratação, na qualidade de
integrante administrativo, para o qual são previstas as
atribuições no art. 5º da mencionada Resolução CNJ nº
182/2013, a saber:
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a) verificar se os aspectos administrativos da
contratação constam nos documentos produzidos durante as
fases do planejamento, os quais fundamentarão as decisões
das demais áreas do órgão envolvidas no processo
administrativo de contratação; e

b) informar aos integrantes das áreas Demandante
e de Tecnologia da Informação e Comunicação quando não
constarem nos documentos as devidas informações.

Isto posto, submeto o feito à superior consideração
de Vossa Senhoria com a sugestão de que seja expedido o ato
de instituição da equipe de planejamento da contratação.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/03/2020, às 09:30, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0662823 e o código CRC 7EC71DED.

0001030-68.2020.6.02.8000 0662823v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 05 de março de 2020.
Senhor Presidente,
Tendo em vista os pronunciamentos dos Secretários de

Tecnologia da Informação (0656839) e de Administração
(0662823), e o Documento Oficial de Demanda (0653910), 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 o registro de preço para eventual
aquisição de solução Firewall para o Prédio Sede do TRE/AL,
cartórios Eleitorais, unidades e escritórios remotos, como membros
representantes das unidades demandante e técnica,
respectivamente, o Coordenador de Infraestrutura e o Chefe da
Seção de Gerência de Infraestrutura, lotados na Coordenadoria de
Infraestrutura, bem como, para atuar como representante
administrativo, o Chefe da Seção de Patrimônio.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 06/03/2020, às 12:00, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0663965 e o código CRC 835332B5.

0001030-68.2020.6.02.8000 0663965v1
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PROCESSO : 0001030-68.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

ASSUNTO : Documento de Oficialização de Demanda nº 2/2020.

 

Decisão nº 591 / 2020 - TRE-AL/PRE/AEP

 
Avaliado o presente feito, consinto com o que sugere a

Ilustríssima Senhora Diretora-Geral em Exercício (0653910).
 
Por estar prevista a aquisição no Plano de Aquisições de

TIC para o ano em curso, acolho a indicação, como integrantes das
unidades demandante e técnica, respectivamente, o Senhor
Coordenador de Infraestrutura e o Senhor Chefe da Seção de
Gerência de Infraestrutura, lotados na Coordenadoria de
Infraestrutura, bem como, para atuar como representante
administrativo, o Senhor Chefe da Seção de Patrimônio, para que
companham a Equipe de Planejamento da Contratação objetivando
o registro de preço para eventual aquisição de solução Firewall para
o Prédio Sede do TRE/AL, cartórios eleitorais, unidades e escritórios
remotos.

 
Remeta-se à Direção-Geral para elaboração da

competente portaria, ciência aos servidores ora designados e demais
providências.

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 12/03/2020, às 16:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0664903 e o código CRC 0A269D05.

0001030-68.2020.6.02.8000 0664903v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 84/2020 TRE-AL/PRE/DG/GDG

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições legais e regulamentares,

CONSIDERANDO o contido no Processo Administrativo TRE-AL nº 0001030-
68.2020.6.02.8000 ;

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 Comissão de Planejamento para a contratação objetivando o registro
de preço para eventual aquisição de solução Firewall para o Prédio Sede do TRE/AL,
cartórios eleitorais, unidades e escritórios remotos, consoante descrição no
documento de oficialização de demanda, como integrantes das unidades demandante e
técnica, respectivamente, o Senhor Coordenador de Infraestrutura e o Senhor
Chefe da Seção de Gerência de Infraestrutura, lotados na Coordenadoria de
Infraestrutura, bem como, para atuar como representante administrativo, o
Senhor Chefe da Seção de Patrimônio.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente

Maceió, 12 de março de 2020.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 16/03/2020, às 17:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0667415 e o código CRC FDA88F69.

0001030-68.2020.6.02.8000 0667415v4

Publicador_DJE nº 20200049
Disponibilização: 17/03/2020
Publicação: 18/03/2020
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CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que a Portaria nº 84 da
Presidência foi publicada na edição nº 49 do Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral de Alagoas, no dia 18 de março do corrente ano, às
pags. 03/04. 

Documento assinado eletronicamente por ÉRICA SANTOS BRAGA, Técnico Judiciário,
em 19/03/2020, às 18:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0670606 e o código CRC 39F08468.

0001030-68.2020.6.02.8000 0670606v2
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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 março de 2020.
Publicada a Portaria Presidência nº 84/2020 no

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas - DEJEAL,
nos termos da Certidão 0670606, 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 FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
20/03/2020, às 11:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0670618 e o código CRC B42FD587.

0001030-68.2020.6.02.8000 0670618v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de março de 2020.
À SEPAT, para ciência da Portaria Presidência nº

54 (0667415) e demais medidas cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/03/2020, às 16:16, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0671132 e o código CRC 0381C59C.

0001030-68.2020.6.02.8000 0671132v1
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DESPACHO

Maceió, 22 de março de 2020.
Aos senhores Coordenador de Infraestrutura e

Chefe da Seção de Gerência de Infraestrutura para
conhecimento do teor da Portaria nº 84/2020 e para a adoção
das medidas necessárias.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 22/03/2020, às 11:26, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0671224 e o código CRC 56DC767F.

0001030-68.2020.6.02.8000 0671224v1
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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 contínua evolução na área de tecnologia da informação fornece
novas soluções que tornam mais eficientes os meios de comunicação de dados,
permitindo, desta maneira, a utilização de novos recursos como forma de
aumentar disponibilidade, segurança e performance de tais meios.

Neste sentido, surge a necessidade de fomentar Registro de
Preço para aquisição de até 160 (cento e sessenta) Firewalls de pequeno
porte, como medida de viabilização a melhoria da segurança, da performance e
da confiabilidade dos meios de comunicação que são utilizados pelos cartórios
eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas, a
acrescer camada adicional de proteção composta por IPS/IDS, filtro de
conteúdo, antimalware e antispyware.

 
Particularmente em cenário em que se torna cada vez mais

comuns notícias como:
 
 

Edição do dia 12/05/2017

12/05/2017 20h52 - Atualizado em 12/05/2017 20h52

Ciberataques em escala mundial
atingem empresas e afetam o Brasil
Fonte: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/05/ciberataques-em-escala-
mundial-atingem-empresas-e-afetam-o-brasil.html

 

MEDO DO CIBERATAQUE? TIRE DÚVIDAS SOBRE O MAIOR ATAQUE
RANSOMWARE DO MUNDO... -
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Fonte:  https://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2017/05/15/tire-suas-duvidas-
sobre-o-maior-ataque-ransomware-do-mundo.htm?cmpid=copiaecola

 

Além dos ínúmeros contextos e relatos de invasão de redes disponíveis na literatura ou
no registro de noticiário, neste momento de pandemia, COVID-19, com a edição dos
mais diversos atos de teletrabalho ou afastamente para realização de trabalhos a partir
de casa, a solução pode constituir medida vital para garantir conexões que, se por um
lado, garantem o acesso pelos servidores de Sistemas e dados internos da instiuição,
garanta, por outro lado, a segurança do maior ativo. maior valor de qualquer instuição:
seus dados e informaçõs.

2. 2. Definição e Especificação dos Requisitos da Demanda (Art. 14, I)
 
2.1. Especificações Técnicas

Especificações técnicas mínimas (Serão definidas em detalhes no
Termo de Referência)

Equipamento Firewall NG
05 portas 01GbE
Suporte a VNP IPsec
Performance para Firewall SPI: 300 Mbps
Performance de IPS: 100 Mbps
Suporte ao balanceamento para até 04 links diferentes;
Gateway antiviris com suporte aos protocolos CIFS, NetBIOS,
HTTP, FTP, IMAP, SMTP e POP3;
Supote a IPS, Filtro de Conteúdo, antimalware e antispyware;
Deve ter total compatibilidade com o software Sonicwall GMS em
uso por este Tribunal;
Garantia mínima de 36 meses.

 
3. 3. Soluções Disponíveis no Mercado de TIC (Art. 14, I, a):

Trata-se de solução Firewall NG, desenvolvido por vários
fabricantes. No entanto, serão aceitos apenas equipamentos integralmente
compatíveis com o software SOniwall GMS em uso neste Tribunal, como forma
de garantir o investimo legado.
4. Contratações Públicas Similares (Art. 14, I, b):

Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, Sistema Informatizado de
Licitações do Banco do Brasil, site: www.licitacoes-e.com.br, licitação N°: 636728
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Pregão Eletrônico nº 78/2015
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba,  Pregão Eletrônico nº 04/2017;
Registro de Preços do TRE/AL derivado do Procedimento SEI nº 0004338-
20.2017.6.02.8000;
Ata de Registro de Preços TRE/TO nº 54/2019 (em validade)

5. Outras Soluções Disponíveis (Art. 14, II, a):

Como se pretende adquirir um Firewall NG, não está disponível solução alternativa que
não passe pelo abandono do investimento legado em equipamento e formação de
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pessoal e que, portanto, a priori, configuraria custo adicional ao herário.

6. Portal do Software Público Brasileiro (Art. 14, II, b):
Não se aplica.

7. Alternativa no Mercado de TIC (Art. 14, II, c):
Não se aplica, considerando-se cumulativamente o exposto no

Item 5 do presente documento.
8. Modelo Nacional de Interoperabilidade – MNI (Art. 14, II, d):

Não se aplica.
9. Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil (Art. 14, II,
e):

Não se aplica.
10. Modelo de Requisitos Moreq-Jus (Art. 14, II, f):

Não se aplica.
11. Análise dos Custos Totais da Demanda (Art. 14, III):

Com base no registro de preços do TRE/TO e no Registro de
Preços passado deste Regional , temos (R$ 4.350,00 + R$ 4.999,00)/2 e,
portanto, preço médio de R$ 4.674,50. 

A ser confirmado pela SEIC/COMAP
Projeção para o exercício 2020: 40 Unidades x R$ 4.674,50,00 =

R$ 186.980,00 (destinadas aos cartórios e escritórios remotos, localizados em
prédios da Justiça Eleitoal em Alagoas)

Pode haver, aindda, demanda superveniente, não exata, neste
momento, decorrente de necessidade da Pandemia - COVID-19

Outras demandas podem ser nececssárias, caso o tempo da
pandemia se alongue e, por consequência, o número de servidores que deverá
trabalhar de forma segura em casa.
12. Escolha e Justificativa da Solução (Art. 14, IV):

Efetivamente, trata-se de ampliação da confiabilidade e da
segurança da malha de comunicação de dados entre a Sede do TRE/AL e as
zonas eleirorais/escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas. Desta
forma, optou-se pela expansão do uso de equipamentos Firewall NG, que
suprem as necessidades da solução.

Criar mecanismos de segurança capaz de extender a rede da
Justiça Eleitoral até os servidores que precisam trabalhar em casa por conta
da pandemia - COVID-19.

 
13. Descrição da Solução (Art. 14, IV, a):

Registro de Preço para aquisição de equipamentos Firewall NG.
14. Alinhamento da Solução (Art. 14, IV, b):

O alinhamento com o PEI é identificado na visão do recursos de infraestrutura e
tecnologia em seus dois aspectos apontados:

1 – Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades administrativas e judiciais e
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2 – Garantir a infraestrutura de TI, pois o equipamento fará parte de um conjunto de
medidas de salvaguarda e segurança da informação.

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos da Estratégia Nacional de TIC do Poder
Judiciário nos seguintes aspectos:

1. Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas; e
2. Aprimorar a segurança da informação.

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos de TIC da Justiça Eleitoral de Alagoas –
2017/2022 nos seguintes aspectos:

1. Viabilizar serviços e soluções de TIC; e
2. Aprimorar a segurança da informação.

15. Benefícios Esperados (Art. 14, IV, c):

Permitir a criação de malha de comunicação redundante, cuja contratratação dos
enlaces em Banda Larga é objeto do Procedimento Administrativo nº 0007257-
16.2016.6.02.8000
Ampliar a segurança da comunicação e do acesso à Internet das zonas eleitorais
Permitir a otimização dos enlaces MPLS para uso dos sistemas eleitorais e internos
da Justiça Eleitoral
Acompanhamento centralizado da comunicação das zonas eleitorais

16. Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 14, IV, d):
É pretendida a equisiçao de forma concomite à contratação de

enlaces em banda larga para os cartórios eleitorais.
17. Adequação do Ambiente (Art. 14, V, a, b, c, d, e, f):

Não há necessidade de ajustes para a utilização dos
equipamentos.
18. Orçamento Estimado (Art. 14, II, g):

Neste momento, os dados disponíveis podem ser vistos no
Item 11. Análise dos Custos Totais da Demanda (Art. 14, III), serão confirmados
pela SC e empregar-se-á o Orçamento Ordinário de TI, exercício 2020 e
eventuais créditos adicionais e/ou emergênciais, prazo de vigência da Ata de
RP pretendida.
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):

Não se trata de um serviço de natureza contínua, logo não se
aplica.
19.3. Transição Contratual (Art. 15, III, a, b, c, d, e):

Não se trata de um serviço de natureza contínua, logo não se
aplica.
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19.4. Estratégia de Independência Tecnológica (Art. 15, IV, a, b):
Não se aplica.

20. Estratégia para Contratação (Art.16)
 
20.1. Natureza do Objeto (Art. 16, I):

O objeto possui características comuns e usuais encontrados no
mercado de TIC e trata-se de contrato de fornecimento de equipamentos, não
consistindo de serviço continuado.
20.2. Parcelamento do Objeto (Art. 16, II):

Como se trata de RP é natural se pensar em parcelamento.
Todavia, cada demanda, ou seja, cada ordem de fornecimento derivada do RP
deverá ser realizada de maneira integral.

20.3. Adjudicação do Objeto (Art. 16, III):

É sugeriga a adjudicação por item, por se tratsar de produto
único.

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 classificação e fonte dos recursos financeiros será indicada
pela Coordenadoria de Orçamento e Finanças. 
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Medida de urgência devido à pandemia COVID-19
Plano de Contratações de TIC/2020 e suas eventuais revisões, na

hipótese de créditos adcionais e/ou emergenciais.

20.6. Vigência da Prestação de Serviço (Art. 16, VI)

Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do Registro de Preços.

20.7. Equipe de Apoio à Contratação (Art. 16, VII):

Na forma da Portaria TRE/AL 84/2020, doc. 0667415:

Integrante Demandante: Coordenador de Infraestrutura de TI

E-mail: coing@tre-al.jus.br

 

Integrante Técnico: Chefe da Seção de Gerência de Infraestrura

E-mail: segi@tre-al.jus.br

 

Integrante Administrativo: Chefe da Seçãod e Patrimônio

E-mail: sepat@tre-al.jus.br

20.8. Equipe de Gestão da Contratação (Art. 16, VIII):

Gestor do Contrato: Indicação a cargo da Secretaria de
Administração;

Fiscal Técnico: Indicação a cargo da Secretaria de Tecnologia da
Informação.

21. Análise de Riscos:

A análise em questão é mínima, portanto, não exaustiva e focada em aspectos
diretamente ligados ao procedimento nas suas etapas de aquisição e fornecimento.

A pretendida contratação sugere a ampliação de segurança e confiabilidade da
comunicação das zonas eleitorais. Neste sentido, caso não ocorra a contratação
também não serão implementadas as melhorias presentidas, tornando a malha de
comunicação mais vulnerável em certos aspectos.

 

Risco: Falta de recursos orçamentários para a aquisição da
solução ou parte dela

Probabilidade:  Id Dano Impacto
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Risco
1

Média 2
Ausência de solução para planos
de ampliação da rede conectada de
forma segura, via firewall

Paralisação
dos serviços

atrelados

 

Id Ação de Mitigação e Contingência Responsável

1
Utilização de recursos
destinados a outras
aquisições para contemplar
esta necessidade;

STI

 

Risco
2

Risco: Atraso na aquisição

Probabilidade:  Id Dano Impacto

Média 2
Ausência de solução para planos
de ampliação da rede conectada de
forma segura, via firewall

Paralisação
dos serviços

atrelados

 

Id Ação de Mitigação e Contingência Responsável

1 Solicitação de aceleração de
trâmites internos. STI

 

 

 

Risco: Atraso na entrega da solução

Probabilidade:  Id Dano Impacto
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Risco
3

Média 2
Ausência de solução para planos
de ampliação da rede conectada de
forma segura, via firewall

Paralisação
dos serviços

atrelados

 

Id Ação de Mitigação e Contingência Responsável

1 Notificar a contratada. Gestor do
contrato

 

Lista de Potenciais Fornecedores

Fornecedor 01:
Nome: G3 Solutions
Sítio: http://www.g3solutions.com.br/
Telefone: 81 3471-8600 / 81 8173-7134
E-mail: alexandre.barros@g3solutions.com.br
Contato: Alexandre Barros

Fornecedor 02:
Nome: SUPORTE INFORMÁTICA
Sítio: http://www.suporteinformatica.com
Telefone: 81 3202-9100 / 81 3244-9697 / 81 8178-6653
E-mail: andre.brasileiro@suporteinformatica.com
Contato: André Brasileiro

Fornecedor 03:
Nome: TELTEC NETWORKS
Sítio: http://atasteltec.com.br
Telefone: 81 2122-3023

Fornecedor 04:
Nome: PISONTEC
Sítio: http://www.pisontec.com
E-mail: michel@pisontec.com

Fornecedor 05:
Nome: INFINIIT
Sítio: http://www.infiniit.com.br
E-mail: guilherme@infiniit.com.br

Fornecedor 06:
Nome: SWT
Sítio: http://www.swt.com.br/
Email: bsabino@swt.com.br
Telefone: 32213731

Fornecedor 07:
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Nome: Plugnet
Sítio: http://www.plugnetshop.com.br/
Telefone: (81) 34267006
Email: max@plugnetshop.com.br

Fornecedor 08:
Nome: PCT Informática
Sítio: http://www.pctinformatica.com.br/
Telefone: (82) 3241-5300
Email: pct@pctinformatica.com.br

Fornecedor 09:
Nome: Usetech
Sítio: http://www.usetech.net
Telefone: (82) 3327-9436
Email: maxwell@usetech.net

Fornecedor 10:
Nome: Inovva
Sítio: http://www.grupoinovva.com.br
Telefone: (61) 3032-6602
Email: olivan@grupoinovva.com.br

Fornecedor 11:
Nome: Altasnet
Sítio: http://www.grupoinovva.com.br
Telefone: (31) 3449-4516
Email: arnaldo.paula@altasnet.com.br

 

 

 

Obs.: a aguardar retorno oportuno, por parte da Seção de Compras, para registro de
novos potenciais fornecedores para uso em referência futura noutros procedimentos.

Maceió, 25 de março de 2020.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 25/03/2020, às 07:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Analista Judiciário, em 27/03/2020, às 00:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 27/03/2020, às 08:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
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0672452 e o código CRC B3728936.

0001030-68.2020.6.02.8000 0672452v6
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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 março de 2020.
À SEPAT
À SEGI 
Membros da Comissão de Planejamento 84/2020 -

 0667415
 
Prezados,
 
Liberado, via bloco de assinaturas, os Estudos

Preliminares 0672452, solicito a análise urgente, vez que o
mesmo pode ser o viabilizando de conexões seguras, do tipo
VPN, que permitam efetivamente e integralmente o
teletrabalho, neste momento de pandemia de COVID-19,

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 25/03/2020, às 07:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0672455 e o código CRC 70DD07FD.

0001030-68.2020.6.02.8000 0672455v1
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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 março de 2020.
À Diretoria Geral
À STI
À SAD
 

Assunto: Avaliação de medida de aquisição urgente -
Pandemia - COVID-19

 
Sr. Diretor e Srs. Secretário,
 
Com as vênias de estilo,  inicialmente, sugere-se,

via unidade competente, que os presentes autos possam ter
avaliado seu status, com a alevação ao status prioritário.

Justifico que o presente cuida da aquisição de
equipamentos de firewall de pequeno porte que podem,
inclusive viabilizar, neste momento de pandemia COVID-19, o
acesso seguro à rede da Justiça Eleitoral e viabilizar
integralmente o acesso, de casa, por parte dos servidores, aos
sistemas internos quer sejam do TRE e/ou TSE. 

Neste sentido, viabilizaria, salvo a questão do
contato telefônico, totalmente o exercício do teletrabalho, sem
risco de segurança à rede de dados da Justiça Eleitoral.

Sugere-se, ainda, em paralelo à necessária pesquisa
de preços, que se busquem Registros de Preços vigentes e
que se consulte, em autos vinculados, também em caráter
prioritário, a possibilidade de adesão aos mesmos.

Neste momento, ainda a realizar busca de Registro
de Preços vigentes, cumpre-me ofertar para ponderação
superior inicial o seguinte:
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54 / 2019

Processo Eletrônico n.º 5970-17.2019.6.27.8000

Pregão Eletrônico n.º 28/2019

Validade da Ata: 12 (doze) meses

Consultada, em 25/03/2020, via https://sei.tre-to.jus.br/publicacao-
externo/documento_visualizar.php?id=9386, e que tem vigência
presumida até outubro/2020

 

Sendo o item buscado o Item 2, da referida Ata.
 

Respeitosamente.

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 25/03/2020, às 07:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0672456 e o código CRC 1E3E3395.

0001030-68.2020.6.02.8000 0672456v1
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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 março de 2020.
Senhores Diretor-Geral e  Secretário de

Administração,
 
Nos termos do § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº

182/2013, bem assim do art. 111, VI, da Resolução TRE/AL nº
15.904/2018 (Regulamento da Secretaria do TRE-AL),
manifesto concordância com os estudos preliminares
apresentados anteriormente.

 
Sugiro que os presentes autos sejam tratados com

urgência, dado que seu objetivo é viabilizar a aquisição de
equipamentos para a efetivação de teletrabalho, sem riscos de
segurança à rede de dados da Justiça Eleitoral, neste crítico
momento provocado pelo coronavírus.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 25/03/2020, às 11:37, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0672500 e o código CRC 4ABB2CD7.

0001030-68.2020.6.02.8000 0672500v1
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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 março de 2020.
Considerando toda a instrução ora levada a efeito

pelas unidades técnicas competentes e, em especial o
pronunciamento do Senhor Secretário de Tecnologia da
Informação, por meio do despacho 0672500, determino
encaminhamento do presente procedimento à Secretaria de
Administração para as providências de sua competência
visando à continuidade do feito, com a urgência que o caso
recomenda.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
25/03/2020, às 15:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0672629 e o código CRC 98B38ECA.

0001030-68.2020.6.02.8000 0672629v1
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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 março de 2020.

 

À SEPAT para análise, com urgência, dos Estudos Preliminares pelo
representante administrativo da equipe de planejamento instituída
pela Portaria Presidência nº 84/2020 (0667415).

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/03/2020, às 18:48, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0672815 e o código CRC 3520A53A.

0001030-68.2020.6.02.8000 0672815v1

Despacho GSAD 0672815         SEI 0001030-68.2020.6.02.8000 / pg. 34



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 27 de março de 2020.
Ao GSAD para continuidade.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 27/03/2020, às 09:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0673755 e o código CRC 2C7A1D39.

0001030-68.2020.6.02.8000 0673755v1
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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 5 / 2020

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto Registro de preço para eventual aquisição de solução Firewall para o Prédio Sede do TRE/AL, cartórios Eleitorais,
unidades e escritórios remotos.

02. Quantidade 160

03. Resumo da Especificação do
Objeto

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

Todavia, de forma resumida temos:
Firewalls de Pequeno Porte;
Performance de IPS de 100 Mbps ou superior;;
Mínimo de 512MB de memória RAM para maior confiabilidade do sistema.
Sistema Operacional do Tipo “Harderizado” não serão aceitos. Apenas os que forem

armazenados em memória flash.
Fonte de alimentação com operação automática entre 110/220V.
Suportar 5 interfaces 10/100/1000 Gbe;
Performance de todos os serviços ativos UTM (Gateway Antivírus, Gateway Anti Spyware,

IDS, IPS e Filtro de Conteúdo) deverá ser de 50 Mbps ou superior;
 
Garantia de 36 meses;

04. Valor Estimado

Com base no pregão eletrônico realizado pelo TRE/PB, que foi o mais recente localizado
pela comissão de apoio à contratação, tomamos como base o valor de R$ 7.127,00 para cada
equipamento.

Projeção para o exercício 2017: 10 Unidades x R$ 7.127,00 = R$ 71.270,00

05. Justificativa
Efetivamente, trata-se de ampliação da confiabilidade e da segurança da malha de comunicação de dados entre a
Sede do TRE/AL e as zonas eleirorais/escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas. Desta forma, optou-se
pela expansão do uso de equipamentos Firewall NG, que suprem as necessidades da solução.

06. Prazo de Entrega O prazo máximo para o fornecimento das licenças é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos após o recebimento da
ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente.

07. Adjudicação (Por Item)
08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Sugerindo-se material permanente de TI.

09. Local de Entrega

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Av. Menino Marcelo, 7200D, Serraria

Maceió – AL CEP 57046-005 Tel.: (82) 3328-1947

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e sexta-feira das 7h30min Às 13h30min.
10. Unidade Fiscalizadora SSO/CIE/STI
11. Unidade Gestora SAD

12. Sanções Administrativas
Vide

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

13. Prazo de Pagamento
Vide 

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)

14. Estratégia de Recebimento
Vide 

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):
 

Registro de preço para eventual aquisição de solução Firewall
para o Prédio Sede do TRE/AL, cartórios Eleitorais, unidades e escritórios
remotos.
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1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Registro de preço para eventual aquisição de solução Firewall
para o Prédio Sede do TRE/AL, cartórios Eleitorais, unidades e escritórios
remotos.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

A contínua evolução na área de tecnologia da informação fornece
novas soluções que tornam mais eficientes os meios de comunicação de dados,
permitindo, desta maneira, a utilização de novos recursos como forma de
aumentar disponibilidade, segurança e performance de tais meios.

Neste sentido, surge a necessidade de fomentar Registro de
Preço para aquisição de até 160 (cento e sessenta) Firewalls de pequeno
porte, como medida de viabilização a melhoria da segurança, da performance e
da confiabilidade dos meios de comunicação que são utilizados pelos cartórios
eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas, a
acrescer camada adicional de proteção composta por IPS/IDS, filtro de
conteúdo, antimalware e antispyware.

Além dos ínúmeros contextos e relatos de invasão de redes
disponíveis na literatura ou no registro de noticiário, neste momento de
pandemia, COVID-19, com a edição dos mais diversos atos de teletrabalho ou
afastamente para realização de trabalhos a partir de casa, a solução pode
constituir medida vital para garantir conexões que, se por um lado, garantem
o acesso pelos servidores de Sistemas e dados internos da instiuição, garanta,
por outro lado, a segurança do maior ativo. maior valor de qualquer instuição:
seus dados e informaçõs.

;

A sugestão de uso de Registro de Preços, da forma como proposta, tem alicerce
no Decreto nº 7.892/2013,  art. 3º,  incisos I, II e IV, assim ponderados:

Inciso I: a aquisição de firewalls pode ser frequente, considerando a
migração progressiva da rede de dados do atual modelo de contratação -
 links dedicados, para links ADSL de menor custo;
Inciso II: a entrega deve ser sucessiva, de forma a minimizar impactos nos
prazos de garantia dos equipamentos, considerando a complexidade de sua
efetiva implantação e substituição aos equipamentos anteriores;
Inciso IV: não é possível, a priori, ter uma visão clara, da quantidade de
equipamentos efetivamente necessários para substituir o atual modelo de
conexões dedicadas.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
A contratação visa, além de promover ações no sentido de

elaborar novo instrumento que mantenha um meio para disponibilizar os
firewalls demandados, promover as condições para migração do atual modelo
de conexões dedicadas (backbone secundário) para um conjunto de menor
custo baseado em conexões ADSL, por exemplo e redundânicia de enlaces na
forma preconizada pela Resolução CNJ nº 211/2015.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Permitir a criação de malha de comunicação redundante.
Ampliar a segurança da comunicação e do acesso à Internet das zonas eleitorais
Permitir a otimização dos enlaces MPLS para uso dos sistemas eleitorais e internos
da Justiça Eleitoral
Acompanhamento centralizado da comunicação das zonas eleitorais;
Permitir criação de VPNs reguladas e geridas centralizadamente, tais como as
demandadas pelo teletrabalho motivado pela pandemia de COVID-19.

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)

O alinhamento com o PEI é identificado na visão do recursos de infraestrutura e
tecnologia em seus dois aspectos apontados:

1 – Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades administrativas e judiciais e

2 – Garantir a infraestrutura de TI, pois o equipamento fará parte de um conjunto de
medidas de salvaguarda e segurança da informação.

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos da Estratégia Nacional de TIC do Poder
Judiciário nos seguintes aspectos:

1. Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas; e
2. Aprimorar a segurança da informação.

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos de TIC da Justiça Eleitoral de Alagoas –
2017/2022 nos seguintes aspectos:

1. Viabilizar serviços e soluções de TIC; e
2. Aprimorar a segurança da informação.

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 constantes do
Processo SEI nº 0001030-68.2020.6.02.8000.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

É pretendida a aquisiçao de forma concomite e progressiva à
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contratação de enlaces em banda larga para os cartórios eleitorais.
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
vislumbrou alternativa que não o presente Registro de Preços.

 
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

Os bens e serviços a serem contratados possuem características
comuns e usuais encontradas atualmente no mercado de TIC, cujos padrões de
desempenho e de qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo
de Referência.

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de
produto específico em período determinado, portanto não se caracteriza como
serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Não haverá parcelamento, cada ordem de fornecimento derivado
do Registro de Preços deverá ser realizada de maneira integral.

Adjudicação será por item.
2.10 Vigência

Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do
Registro de Preços.

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 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.

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)
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Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de
infraestrutura física para a instalação de firewalls, situação essa já existente
no âmbito do TRE/AL, salvo o surgimento de demanda muito particular e além
da previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

1. CONFORMIDADE
1. O Fabricante deve comprovar participação no MAPP da Microsoft;
2. A tecnologia deve possuir pelo menos uma certificação da ICSA Labs, ICSA

Firewall ou Antivirus;
3. O fabricante da solução deverá ser avaliado pela NSS Labs (Network Security

Services) no desempenho do Next Generation Firewall Comparative Analysis
mais recente, estando no “Security Value Map” acima de 90% (noventa por
cento) da avaliação de segurança efetiva.

4. No momento da entrega dos equipamentos a proponente vencedora deverá
fornecer declaração do(s) fabricante(s), em papel timbrado com firma
reconhecida, dos produtos ofertados, declarando que a proponente possui
credenciamento do mesmo para a implantação e suporte técnico de seus
produtos;

2. COMPATIBILIDADE
1. É exigida total compatibilidade do equipamento ofertado com a plataforma de

gerenciamento e de relatórios Sonicwall Global Managment Systems (GMS),
em pleno uso por este Tribunal;

2. Caso a licitante não cote produto da marca Sonicwall, deverá apresentar
declaração da mesma que indique que o produto ofertado tem total
compatibilidade com o Sonicwall GMS.

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 da Ata de Registro de Preços 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.

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)
As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.

1. Fornecer o(s) equipamento(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;

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 de atividades da garantia;

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 e
pela execução dos serviços de garantia técnica, 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, formal
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;

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.  Responsabilizar-
se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades necessárias para prestar a garantia on-
site.

Termo de Referência - TIC 5 (0674234)         SEI 0001030-68.2020.6.02.8000 / pg. 39



12. Prestar as informações e
os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Administração, referentes a qualquer problema detectado ou
ao andamento de atividades da garantia técnica.

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

Especificações do Item 01

Firewalls de Pequeno Porte

 

1. CARACTERISTICAS GERAIS
1. Os produtos de hardware ofertados devem ser novos, nunca terem sido

utilizados e não terem sido descontinuados, ou seja, devem constar na linha
atual de comercialização e suporte do fabricante;

2. Todos os componentes de hardware da solução deverão ser de um único
fabricante ou em regime de OEM não sendo permitida a integração de itens
não homologados (ex.: memórias, disco rígido, unidades óptica) de terceiros
que venha a ocasionar perda parcial ou total da garantia ou qualquer ônus
financeiro adicional durante a vigência da garantia;

3. Todas as partes e peças necessárias para operacionalização e
compatibilização do conjunto deverão ser fornecidas pelo
fornecedor/fabricante;

4. O fabricante dos equipamentos deverá prover em seu site da internet todas
as atualizações de drivers e softwares opcionais que por ventura
acompanhem os mesmos, essas devem ser disponibilizadas em suas
versões mais recentes no intuito de que os equipamentos estejam sempre
atualizados com as versões mais recentes de softwares e drivers para os
mesmos;

5. Todos os equipamentos ofertados devem do mesmo fabricante e modelo;
6. As especificações técnicas apresentadas neste documento são mínimas,

sendo aceitos equipamentos com características superiores;
7. É obrigatória a comprovação técnica de todas as características exigidas

para os equipamentos e softwares aqui solicitados, independente da
descrição da proposta do fornecedor, através de documentos que sejam de
domínio público cuja origem seja exclusivamente do fabricante dos produtos,
como catálogos, manuais, ficha de especificação técnica, informações
obtidas em sites oficiais do fabricante através da internet, indicando as
respectivas URL (Uniform Resource Locator). A simples repetição das
especificações do termo de referência sem a devida comprovação acarretará
na desclassificação da empresa proponente;

8. A solução deverá utilizar a tecnologia de firewall Stateful Packet Inspection
com Deep Packet Inspection (suportar a inspeção da área de dados do
pacote) para filtragem de tráfego IP.

9. Os produtos ofertados deverão vir acompanhados de todos os cabos e
acessórios necessários à completa instalação e operação dos mesmos;

10. Os produtos ofertados deverão vir acompanhados de documentação
impressa ou em mídia DVD/CD ou via download, em idioma português ou
inglês, contendo orientações para configuração e operação do produto
fornecido;

11. O prazo de entrega dos produtos (hardware e software) deverá ser de, no
máximo, 60 (sessenta) dias corridos após o recebimento da nota de
empenho;

12. Em appliance formato desktop , com possibilidade de instalação em kit de
montagem em rack de 19”. 

13. Não serão permitidas soluções baseadas em sistemas operacionais abertos
como Free BSD, Debian ou mesmo Linux. 

14. O equipamento deverá ser baseado em hardware desenvolvido com está
finalidade, ou seja, de um firewall não sendo baseado em plataforma X86 ou
equivalente.

15. Mínimo de 512MB de memória RAM para maior confiabilidade do sistema.
16. Sistema Operacional do Tipo “Harderizado” não serão aceitos. Apenas os

que forem armazenados em memória flash.
17. Fonte de alimentação com operação automática entre 110/220V.
18. Suportar 5 interfaces 10/100/1000 Gbe. Todas operando em modo

autosense e em modo half/full duplex, com inversão automática de
polaridade configuráveis pelo administrador do firewall para atendendo os
segmentos de segurança e rede para:

1. Segmento WAN , ou externo.
2. Segmento WAN, secundário com possibilidade de ativação de recurso

para redundância de WAN com balanceamento de carga e WAN Failover
por aplicação. O equipamento deverá suportar no mínimo
balanceamento de 4 links utilizando diferentes métricas pré-definidas
pelo sistema.

3. Segmento LAN ou rede interna.
4. Segmento LAN ou rede interna podendo ser configurado como DMZ

(Zona desmilitarizada)
5. Segmento LAN ou rede interna ou Porta de sincronismo para

funcionamento em alta disponibilidade
6. Segmento ou Zona dedicada para controle de dispositivos Wireless

dedicado com controle e configuração destes dispositivos.
19. Performance de Firewall SPI (Stateful Packet Inspection) igual ou superior a

300 Mbps.
20. Performance para inspeção de Anti-Malware  integrado no mesmo appliance:

50 Mbps ou superior 
21. Não serão permitidas soluções baseadas em redirecionamento de tráfego

para dispositivos externos ao appliance para analise de arquivos ou pacotes
de dados. A atualização das assinaturas deverá ocorrer de forma automática
sem há necessidade de intervenção humana.

22. A solução de Gateway Antivírus deverá suportar analise de pelo menos os
protocolos, CIFS, NETBIOS, HTTP, FTP, IMAP, SMTP e POP3.
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23. Performance de IPS de 100 Mbps ou superior
24. Não serão permitidas soluções baseadas em redirecionamento de tráfego

para dispositivos externos ao appliance para analise de arquivos ou pacotes
de dados.

25. A atualização das assinaturas deverá ocorrer de forma automática sem há
necessidade de intervenção humana.

26. Performance de todos os serviços ativos UTM (Gateway Antivírus, Gateway
Anti Spyware, IDS, IPS e Filtro de Conteúdo) deverá ser de 50 Mbps ou
superior. Caso o fornecedor não possa comprovar este item em
documentações públicas, o mesmo poderá comprovado através de testes
em bancada com gerador de pacotes.

27. Os Throughputs devem ser comprovados por documento de domínio público
do fabricante. A ausência de tais documentos comprobatórios reservará ao
órgão o direito de aferir a performance dos equipamentos em bancada,
assim como atendimento de todas as funcionalidades especificadas neste
edital. Caso seja comprovado o não atendimento das especificações mínimas
nos testes de bancada, o fornecedor será considerado inabilitados. Todos os
custos oriundos do teste de bancada serão por conta do fornecedor;

28. Capacidade mínima de conexões suportadas em modo firewall deverá ser de
no mínimo ou superior 10.000 Mil conexões.

29. Capacidade mínima de conexões suportadas em modo DPI (analise produnda
de pacotes com os serviços IPS, Anti-Malware (Anti-Virus e Anti-Spyware)
deverá ser de no mínimo ou superior a 10.000 Mil de conexões.

30. Suportar no mínimo 1.800 novas conexões por segundo.
31. Suportar no mínimo 25 interfaces de vlan (802.1q) suportando a definição de

seus endereços IP através da interface gráfica;
32. O equipamento deve ter a capacidade de analisar tráfegos criptografados

HTTPS/SSL onde o mesmo deverá ser descriptografado de forma
transparente a aplicação, verificado possíveis ameaças e então re-
criptografado enviado juntamente ao seu destino caso este não contenha
ame ameaças ou vulnerabilidades. Sua performance mínima para esta
funcionalidade deverá ser de 15 Mbps. 

33. Performance de VPN IPSEC (3DES & AES 256) deverá ser de 100 Mbps ou
superior.

2. FUNCIONALIDADES DE FIREWALL
1. Possibilitar o controle do tráfego para os protocolos TCP, UDP, ICMP e

serviços como FTP, DNS, P2P entre outros, baseados nos endereços de
origem e destino;

2. Possibilitar o controle sobre aplicações de forma granular com criação de
políticas sobre o fluxo de dados de entrada, saída ou ambos e;

3. Devem ser aplicados por usuário e por grupo;
4. Associado sua ação políticas de horários e dias da semana;
5. Podem ser associados a endereçamento IP baseados em sub-redes;
6. Permitindo a restrição de arquivos por sua extensão e bloqueio de anexos

através de protocolos SMTP e POP3 baseado em seus nomes ou tipos mime.
7. Permitir a filtragem de e-mails pelo seu conteúdo, através da definição de

palavras-chave e a sua forma de pesquisa;
8. Prover matriz de horários que possibilite o bloqueio de serviços com

granularidade baseada em hora, minutos, dia, dias da semana, mês e ano
que a ação deverá ser tomada. 

9. O appliance deve permitir a utilização de políticas de segurança associadas as
políticas Anti Malware, IPS/IDS e filtro de Conteúdo em diferentes segmentos
e diferentes combinações podendo ser aplicadas inclusive em sub-interfaces
estruturadas em Vlans, por sua vez associadas a diferentes zonas de
seguranças.

10. Possuir flexibilidade para liberar aplicações da inspeção profunda de pacotes,
ou seja, excluir a aplicação da checagem de recursos como Anti Malwares,
IPS entre outros.

11. Possibilitar o controle do tráfego para os protocolos GRE, H323 Full v1-5,
suporte a tecnologia a gatekeeper, SIP e IGMP baseados nos endereços
origem e destino da comunicação, 

12. Controle e gerenciamento de banda para a tecnologia VoIP sobre diferentes
segmentos de rede/segurança com inspeção profunda de segurança sobre
este serviço.

13. Prover mecanismo contra ataques de falsificação de endereços (IP Spoofing)
através da especificação da interface de rede pela qual uma comunicação
deve se originar;

14. Prover mecanismos de proteção contra ataques baseados em “DNS
Rebinding” protegendo contra códigos embutidos em páginas Web com
base em JavaScript, Flash e base Java com “malwares”. O recurso deverá
prevenir ataques e analises aos seguintes endereços:

1. Node-local address 127.0.0.1
2. Link-local address 169.254.0.0/24
3. Multicast address 224.0.0.0/24
4. Host que pertence há alguma das sub-nets conectadas a: LAN, DMZ ou

WLAN.
5. Prover servidor DHCP Interno suportando múltiplos escopos de

endereçamento para a mesma interface e a funcionalidade de DHCP
Relay; 

6. Prover a capacidade de encaminhamento de pacotes UDPs
multicast/broadcast entre diferentes interfaces e zonas de segurança
como como IP Helper suportando os protocolos e portas:

7. Time service—UDP porta 37
8. DNS—UDP porta 53
9. DHCP—UDP portas 67 e 68

10. Net-Bios DNS—UDP porta 137
11. Net-Bios Datagram—UDP porta 138
12. Wake On LAN—UDP porta 7 e 9
13. mDNS—UDP porta 5353

15. Possuir mecanismo de forma a possibilitar o funcionamento transparente
dos protocolos FTP, Real Áudio, Real Vídeo, SIP, RTSP e H323, mesmo
quando acessados por máquinas através de conversão de endereços. Este
suporte deve funcionar tanto para acessos de dentro para fora quanto de
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fora para dentro; 
16. Implementar mecanismo de sincronismo de horário através do protocolo

NTP. Para tanto o appliance deve realizar a pesquisa em pelo menos 03
servidores NTP distintos, com a configuração do tempo do intervalo de
pesquisa;

17. Prover mecanismo de conversão de endereços (NAT), de forma a possibilitar
que uma rede com endereços reservados acesse a Internet a partir de um
único endereço IP e possibilitar também um mapeamento 1-1 de forma a
permitir com que servidores internos com endereços reservados sejam
acessados externamente através de endereços válidos;

18. Permitir, sobre o recurso de NAT, o balanceamento interno de servidores e
suas aplicações sem a necessidade de inserção de um equipamento como
switches de que atuam entre as camadas 4 (quatro) e 7 (sete) do modelo
ISO/OSI.

19. Possuir mecanismo que permita que a conversão de endereços (NAT) seja
feita de forma dependente do destino de uma comunicação, possibilitando
que uma máquina, ou grupo de máquinas, tenham seus endereços
convertidos para endereços diferentes de acordo com o endereço destino;

20. Possuir mecanismo que permita conversão de portas (PAT);
21. Possuir gerenciamento de tráfego de entrada ou saida, por serviços,

endereços IP e regra de firewall, permitindo definir banda mínima garantida e
máxima permitida em porcentagem (%) para cada regra definida.

22. Possuir controle de número máximo de sessões TCP, previnindo a exaustão
de recursos do appliance e permitindo a definição de um percentual do
número total de sessões disponíveis que podem ser utilizadas para uma
determinada conexão definida por regra de acesso.

23. Implementar 802.1p e classe de serviços  CoS (Class of Service) de DSCP
(Differentiated Services Code Points);

24. Permitir remarcação de pacotes utilizando TOS e/ou DSCP;
25. Possuir roteamento RIP, OSPF e BGP, com configuração pela interface

gráfica;
26. Possuir suporte ao protocolo SNMP versões 2 e 3;
27. Possui suporte a log via syslog;
28. Possuir mecanismo para possibilitar a aplicação de correções e atualizações

para o firewall remotamente através da interface gráfica;
29. Permitir a visualização em tempo real de todas as conexões TCP e sessões

UDP que se encontrem ativas através do firewall. 
30. Permitir a geração de gráficos em tempo real, representando os serviços

mais utilizados e as máquinas mais acessadas em um dado momento;
31. Permitir a visualização de estatísticas do uso de CPU do appliance o através

da interface gráfica remota em tempo real;
3. PREVENÇÃO DE INTRUSÃO

1. Possuir Mecanismo de IPS / IDS, com suporte a pelo menos 3.000
assinaturas de ataques completamente integrados ao Firewall;

2. O Sistema de detecção e proteção de intrusão deverá estar orientado à
proteção de redes;

3. Possuir tecnologia de detecção baseada em assinatura;
4. Possuir capacidade de remontagem de pacotes para identificação de

ataques;
5. Deverá possuir capacidade de agrupar assinaturas para um determinado tipo

de ataque. Exemplo: agrupar todas as assinaturas relacionadas à webserver
para que seja usado para proteção específica de Servidores Web;

6. Deverá possuir capacidade de análise de tráfego para a detecção e bloqueio
de anomalias como Denial of Service (DoS) do tipo Flood, Scan, Session e
Sweep.

7. Atualizar automaticamente as assinaturas para o sistema de detecção de
intrusos sem intervenção do administrador

8. Reconhecimento de padrões;
9. Análise de protocolos;

10. Detecção de anomalias;
11. Detecção de ataques de RPC (Remote procedure call);
12. Proteção contra ataques DNS (Domain Name System);
13. Proteção contra ataques de ICMP (Internet Control Message Protocol);
14. Suportar reconhecimento de ataques de DDoS, reconnaissance, exploits e

evasion;
4. FILTRO DE CONTEÚDO

1. Possuir base contendo no mínimo 20 milhões de sites internet web já
registrados e classificados com atualização automática;

2. Suporte a filtragem para, no mínimo, 56 categorias e com, pelo menos, as
seguintes categorias: violência, nudismo, roupas intimas/banho, pornografia,
armas, ódio / racismo, cultos / ocultismo,drogas / drogas ilegais, crimes /
comportamento ilegal, educação sexual, jogos, álcool / tabagismo, conteúdo
adulto, conteúdo questionável, artes e entretenimento, bancos / e-trading,
chat, negócios e economia, tecnologia de computadores e Internet, e-mail
pessoal, jogos de azar , hacking, humor, busca de empregos, newsgroups,
encontros pessoais, restaurantes / jantar, portais de busca, shopping e
portais de compras, MP3, download de software, viagens e WEB hosting;

3. Capacidade de submissão de novos sites através de portal web ou suporte
do Fabricante;

4. Implementar filtro de conteúdo transparente para o protocolo HTTP, de
forma a dispensar a configuração dos browsers das máquinas clientes.

5. O administrador poderá adicionar filtros por palavra-chave de modo
específico;

6. A política de Filtros de conteúdo deverá ser baseada em horário do dia e dia
da semana.

7. Suportar recurso de autenticação única para todo o ambiente de rede, ou
seja, utilizando a plataforma de autenticação atual que pode ser de LDAP ou
AD; o perfil de cada usuário deverá ser obtido automaticamente para o
controle das políticas de Filtro de Conteúdo sem a necessidade de uma nova
autenticação.

8. Permitir a criação de listas personalizadas de URLs permitidas – lista branca e
bloqueadas, assim como, lista negra;

9. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por endereço IP de
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origem;
10. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por subrede de

origem;
11. Deverá permitir o bloqueio Web através de senha pré configura pelo

administrador
12. Deverá permitir criar política de confirmação de acesso
13. Deverá bloquear sites embarcados dentro outro sites como por exemplo

translate.google.com.br 
14. Exibir mensagens de bloqueio customizável pelos Administradores para

resposta aos usuários na tentativa de acesso a recursos proibidos pela
política de segurança interna;

15. Permitir a criação de pelo menos 5 categorias personalizadas;
16. Permitir a filtragem de todo o conteúdo do tráfego WEB de URLs conhecidas

como fonte de material impróprio e códigos (programas/scripts) maliciosos
em applets Java, cookies, activeX através de base de URL própria atualizável;

5. CONTROLE DE APLICAÇÕES
1. Deverá reconhecer no mínimo 1.500 aplicações;
2. Capacidade para realizar filtragens/inspeções dentro de portas TCP

conhecidas por exemplo porta 80 http, buscando por aplicações que
potencialmente expõe o ambiente como: P2P, Kazaa, Morpheus, BitTorrent
ou messengers

3. Controlar o uso dos serviços de Instant Messengers  como MSN, YAHOO,
Google Talk, ICQ, de acordo com o perfil de cada usuário ou grupo de
usuários, de modo a definir, para cada perfil, se ele pode ou não realizar
download e/ou upload de arquivos, limitar as extensões dos arquivos que
podem ser enviados/recebidos e permissões e bloqueio de sua utilização
baseados em horários pré-determinados pelo administrador será obrigatório
para este item.

4. Deverá controlar software FreeProxy tais como ToR, Ultrasurf, Freegate,etc.
5. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por subrede de

origem e destino;
6. Funcionalidade de Controle de Banda (QoS)
7. Permitir o controle e a priorização do tráfego, priorizando e garantindo banda

para as aplicações (inbound/outbound) através da classificação dos pacotes
(Shaping), criação de filas de prioridade e gerência de congestionamento;

8. Limitar individualmente a banda utilizada por aplicação
9. Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o Microsoft

Active Directory, reconhecendo grupos de usuários cadastrados;
10. Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de usuários

cadastrados no Microsoft Active Directory e LDAP;
11. Deverá controlar (limitar) individualmente a banda utilizada por grupo de

usuários do Microsoft Active Directory e LDAP;
12. Deverá controlar (limitar) individualmente a banda utilizada por subrede de

origem e destino;
13. Deverá controlar (limitar) individualmente a banda utilizada por endereço IP

de origem e destino.
6. VPN

1. Suportar no mínimo 10 túneis VPN IPSEC do tipo site-to-site já licenciadas. 
2. Suportar no mínimo 1 túneis VPN IPSEC do tipo client-to-site já licenciadas

podendo suportar no futuro, baseado na aquisição de licenciamento, 5
túneis.

3. Suportar no mínimo 1 conexões clientes do tipo SSL sem custo e 10
licenças/conexões futuras baseadas em licenciamento adicional.

4. Suportar políticas de roteamento sobre conexões VPN IPSEC do tipo site-to-
site com diferentes métricas e serviços. A rota poderá prover aos usuários
diferentes caminhos redundantes sobre todas as conexões VPN IPSEC.

5. Implementar os esquemas de troca de chaves manual, IKE e IKEv2  por Pré-
Shared Key, Certificados digitais e XAUTH client authentication;

6. Permitir a definição de um gateway redundante para terminação de VPN no
caso de queda do circuito primário;

7. Permitir que seja criado politicas de roteamentos estáticos utilizando IPs de
origem, destino, serviços e a própria VPN como parte encaminhadora deste
tráfego sendo este visto pela regra de roteamento, como uma interface
simples de rede para encaminhamento do tráfego.

8. Suportar a criação de túneis IP sobre IP (IPSEC Tunnel), de modo a
possibilitar que duas redes com endereço inválido possam se comunicar
através da Internet;

7. AUTENTICAÇÃO
1. Permitir a utilização de LDAP, AD e RADIUS;
2. Permitir o cadastro manual dos usuários e grupos diretamente na interface

de gerencia remota do Firewall, caso onde se dispensa um autenticador
remoto para o mesmo;

3. Permitir a integração com qualquer autoridade certificadora emissora de
certificados X509 que seguir o padrão de PKI descrito na RFC 2459, inclusive
verificando as CRLs emitidas periodicamente pelas autoridades, que devem
ser obtidas automaticamente pelo firewall via protocolos HTTP e LDAP;

4. Permitir o controle de acesso por usuário, para plataformas Windows Me,
NT, 2000, 2000, XP, Windows 7 , Windows 8 e Windows 10 de forma
transparente, para todos os serviços suportados, de forma que ao efetuar o
logon na rede, um determinado usuário tenha seu perfil de acesso
automaticamente configurado;

5. Permitir a restrição de atribuição de perfil de acesso a usuário ou grupo
independente ao endereço IP da máquina que o usuário esteja utilizando.

6. Suportar recurso de autenticação única para todo o ambiente de rede, ou
seja, utilizando a plataforma de autenticação atual que pode ser de LDAP ou
AD; o perfil de cada usuário deverá ser obtido automaticamente através de
regras no Firewall DPI (Deep Packet Inspection) sem a necessidade de uma
nova autenticação como por exemplo, para os serviços de navegação a
Internet atuando assim de forma toda transparente ao usuário. Serviços
como HTTP, HTTPS devem apenas consultar uma base de dados de usuários
e grupos de servidores 2008/2012 com AD;

8. ADMINISTRAÇÃO
1. Suportar no mínimo 250 usuários autenticados com serviços ativos e
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identificados passando por este dispositivo de segurança em um único
dispositivo de segurança. Políticas baseadas por grupos de usuários deverão
ser suportadas por este dispositivo. Está comprovação poderá ser exigida
em testes sobe o ambiente de produção com o fornecimento do produto
para comprovação deste e demais itens.

2. Permitir a criação de perfis de administração distintos, de forma a possibilitar
a definição de diversos administradores para o firewall, cada um responsável
por determinadas tarefas da administração;

3. Fornecer gerência remota, com interface gráfica nativa;
4. Fornecer interface gráfica para no mínimo 3 usuários;
5. A interface gráfica deverá possuir assistentes para facilitar a configuração

inicial e a realização das tarefas mais comuns na administração do firewall,
incluindo a configuração de VPN IPSECs, NAT, perfis de acesso e regras de
filtragem;

6. Possuir mecanismo que permita a realização de cópias de segurança
(backups) e sua posterior restauração remotamente, através da interface
gráfica, sem necessidade de se reinicializar o sistema;

7. Permitir a visualização em tempo real de todas as conexões TCP e sessões
UDP que se encontrem ativas através do firewall e a remoção de qualquer
uma destas sessões ou conexões;

8. Permitir a visualização de estatísticas do uso de CPU, memória da máquina
onde o firewall está rodando e tráfego de rede em todas as interfaces do
Firewall através da interface gráfica remota, em tempo real e em forma
tabular e gráfica;

9. Permitir a conexão simultânea de vários administradores, sendo um deles
com poderes de alteração de configurações e os demais apenas de
visualização das mesmas. Permitir que o segundo ao se conectar possa
enviar uma mensagem ao primeiro através da interface de administração.

10. Possibilitar o registro de toda a comunicação realizada através do firewall, e
de todas as tentativas de abertura de sessões ou conexões que forem
recusadas pelo mesmo;

11. Possuir interface orientada a linha de comando para a administração do
firewall a partir do console ou conexão SSH sendo está múltiplas sessões
simultâneas.

12. Possuir mecanismo que permita inspecionar o tráfego de rede em tempo real
(sniffer) via interface gráfica, podendo opcionalmente exportar os dados
visualizados para arquivo formato PCAP e permitindo a filtragem dos pacotes
por protocolo, endereço IP origem e/ou destino e porta IP origem e/ou
destino, usando uma linguagem textual;

13. Permitir a visualização do tráfego de rede em tempo real tanto nas interfaces
de rede do Firewall quando nos pontos internos do mesmo: anterior e
posterior à filtragem de pacotes, onde o efeito do NAT (tradução de
endereços) é eliminado;

14. Possuir sistema de respostas automáticas que possibilite alertar
imediatamente o administrador através de e-mails, janelas de alerta na
interface gráfica, execução de programas e envio de Traps SNMP;

9. RELATÓRIO
1. Ser capaz de visualizar, de forma direta no appliance e em tempo real, as

aplicações mais utilizadas, os usuários que mais estão utilizando estes
recursos informando sua sessão, total de pacotes enviados, total de bytes
enviados e média de utilização em Kbps, URLs acessadas e ameaças
identificadas.

2. Possibilitar a geração de pelo menos os seguintes tipos de relatório com
cruzamento de informações, mostrados em formato HTML: máquinas
acessadas X serviços bloqueados, usuários X URLs acessadas, usuários X
categorias Web bloqueadas (em caso de utilização de um filtro de conteúdo
Web);

3. Possibilitar a geração de pelo menos os seguintes tipos de relatório,
mostrados em formato HTML: máquinas mais acessadas, serviços mais
utilizados, usuários que mais utilizaram serviços, URLs mais visualizadas, ou
categorias Web mais acessadas (em caso de existência de um filtro de
conteúdo Web), maiores emissores e receptores de e-mail;

4. Permitir o envio dos relatórios, através de email para usuários prédefinidos;
5. Possuir relatórios prédefinidos na solução e permitir a criação de relatórios

customizados;
6. Possibilitar a geração dos relatórios sob demanda e através de agendamento

diário, semanal e mensal. No caso de agendamento, os relatórios deverão
ser publicados de forma automática

7. Disponibilizar download dos relatórios gerados;
10. GARANTIA, SUPORTE E LICENCIAMENTO

1. O licenciamento para todos os serviços de Next Generation Firewall deverá
ser de 36 meses.

2. A garantia deverá ser de 36 meses.
3. Deve contemplar suporte do Fabricante pelo período vigente, com no

mínimo, as seguintes características:
1. O suporte do fabricante deve ter um sistema de abertura de chamados

para acompanhamento – funcionando 24 horas por dia e 7 dias por
semana

2. Deve assegurar a utilização de novas versões de software da solução
sem ônus a Licitante, sempre que esta estiver disponível a qualquer
cliente

3. Deve permitir o acesso à base de conhecimento da solução.
11. CONFORMIDADE

1. O Fabricante deve comprovar participação no MAPP da Microsoft;
2. A tecnologia deve possuir pelo menos uma certificação da ICSA Labs, ICSA

Firewall ou Antivirus;
3. O fabricante da solução deverá ser avaliado pela NSS Labs (Network Security

Services) no desempenho do Next Generation Firewall Comparative Analysis
mais recente, estando no “Security Value Map” acima de 90% (noventa por
cento) da avaliação de segurança efetiva.

4. No momento da entrega dos equipamentos a proponente vencedora deverá
fornecer declaração do(s) fabricante(s), em papel timbrado com firma
reconhecida, dos produtos ofertados, declarando que a proponente possui

Termo de Referência - TIC 5 (0674234)         SEI 0001030-68.2020.6.02.8000 / pg. 44



credenciamento do mesmo para a implantação e suporte técnico de seus
produtos;

12. COMPATIBILIDADE
1. É exigida total compatibilidade do equipamento ofertado com a plataforma de

gerenciamento e de relatórios Sonicwall Global Managment Systems (GMS),
em pleno uso por este Tribunal;

2. Caso a licitante não cote produto da marca Sonicwall, deverá apresentar
declaração da mesma que indique que o produto ofertado tem total
compatibilidade com o Sonicwall GMS.

 

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 equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos
quantitativos indicados no pedido de fornecimento;

2. A garantia dos equipamentos deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá
seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;

3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) equipamento(s);

4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;

5. Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro uso e não
deverão conter marcas, amassados, arranhões ou outros problemas e, ainda,
serem entregues em pleno estado de funcionamento;

6. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações
técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;

7. 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
durante o período de garantia;

8. 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;

9.  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 equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas;

2. Após a entrega, os 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 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 bens
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
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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 equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante
são resguardados por legislação nacional e internacional.

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 Ordem de Fornecimento, no

caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a
incidência a 20 (vinte) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 10%
sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
registro de preços do Fornecedor;

ii.  0,5% por dia, sobre o valor do equipamento,
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30
(trinta) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por prazo superior
a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

2. A multa por atraso relacionada ao item
anterior será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a
cada mês, independente da quantidade de equipamentos sem
solução.

iii. 5% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de
inexecução parcial da obrigação assumida;

iv. 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro
de preços do Fornecedor;

v. 5% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços,
na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato,
ou retirar a Ordem de Fornecimento.

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 de garantia dos equipamentos poderá resultar no
cancelamento do registro de preços com a Contratada.

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)
 
Garantia mínima de 03 (três) anos.
Estar comprovadamente ainda em produção.
Conformidade com o presente Termo de Referência.

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação
(Art. 18, § 3º, III, V)
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Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX

 

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00

 

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI 

 

Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao
Pregão Eletrônico suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa
Empresa, o fornecimento abaixo discriminado:

 

Item da Ata Descrição Qtd. Solicitada Valor Unitário (R$) Valor Total (R$)

     
     

TOTAL:  

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços
pretendido serão cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI.

Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento
da autorização de fornecimento, nota de empenho ou instrumento formal e
equivalente, conforme contrato.

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos).

 

 

RESUMO DE STATUS DA ATA

QUANTITATIVO TOTAL
REGISTRADO:  

Quantitativo executado via

Ordem de Fornecicimento nº
001/20YY 

 

Quantitativo executado via

Ordem de Fornecicimento nº
002/20YY 

 

SALDO ATA:  

 

 

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX
Maceió, 27 de março de 2020.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 27/03/2020, às 21:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0674234 e o código CRC CCF95FC3.

0001030-68.2020.6.02.8000 0674234v8
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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 março de 2020.
À STI
 
Segue o Termo de Referência, doc. 0674234 , para

apreciação de Vossa Senhoria, na forma do que determina a
Resolução TRE/AL nº 15.904/2018 - Regulamento da
Secretaria, art. 111, VI.

Enfatizo, mais uma vez, que o presente cuida da
aquisição de equipamentos de firewall de pequeno porte que
podem, inclusive viabilizar, neste momento de pandemia
COVID-19, o acesso seguro à rede da Justiça Eleitoral e
viabilizar integralmente o acesso, de casa, por parte dos
servidores, aos sistemas internos quer sejam do TRE e/ou
TSE.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 27/03/2020, às 21:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0674239 e o código CRC 57B39894.

0001030-68.2020.6.02.8000 0674239v1
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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 março de 2020.
À Diretoria Geral.
Assunto: Aprovação. Termo de Referência.
 
Senhor Diretor,
 
Aprovo o Termo de Referência - TIC 5 (0674234),

ressalvados os aspectos técnicos do pedido, assim como já assinalado
em outros feitos da mesma natureza, o entendimento desta
Secretaria de que, em razão da natureza eminentemente técnica da
aquisição, lastreado na Instrução Normativa n° 1/2019 da SGD ME,
não caberia à Secretaria de Administração desempenhar a gestão
contratual nesta aquisição, que, pela citada norma deve recair sobre
"servidor com atribuições gerenciais, preferencialmente da Área
Requisitante da solução, designado para coordenar e comandar o
processo de gestão e fiscalização da execução contratual, indicado
por autoridade copmpetente" (art. 2º. V, "a").

Assim, o gestor do contrato, segundo a referida
Resolução, não está vinculado necessariamente à área
administrativa, conforme se pode observar do inciso XVI do citado
dispositivo. Vinculado à área administrativa, à semelhança da IN
1/2019 SGD-ME, é o fiscal administrativo, de acordo com o inciso
XII, letra "c", do art. 2º da Resolução CNJ 182/2013.

Sendo estas as considerações a tecer, evoluo o feito à
consideração superior de Vossa Senhoria, em observância ao
disposto no art. 7º da Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017.  

Assim, se for da sua aquiescência, peço-lhe vênia para
sugerir que seja alterado o item que trata da gestão contratual no
termo de referência, com posterior remessa do feito à COMAP, para
a instrução de que trata o art. 8º da mencionada Resolução.

 
Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 31/03/2020, às 18:06, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0675576 e o código CRC 0F4E8747.

0001030-68.2020.6.02.8000 0675576v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de abril de 2020.
Ao Senhor Coordenador de Infraestrutura para

manifestação, em que pese se tratar de assunto já
discutido em outros autos.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 01/04/2020, às 11:32, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0676175 e o código CRC 68D1EB0D.

0001030-68.2020.6.02.8000 0676175v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de abril de 2020.
À STI 
 
Sr. Secretário,
 
Com a devida vênia, no aguardo da deliberação da

Diretoria Geral, sem prejuízo doutros pontos que já foram
destacados noutros autos e que podem se necessários ser
resgatados, cumpre-me destacar da Resolução CNJ nº
211/2015:

 
Art. 13. Cada órgão deverá compor o seu
quadro permanente com servidores que
exercerão atividades voltadas exclusivamente
para a área de Tecnologia da Informação e
Comunicação.
 

Já a gestão contratual, mesmo que de contração de
TI, é atividade voltada exclusivamenteo à Administração dos
feitos próprios da questão, vez que os aspectos técnicos
podem ser supridos por apoio à gestão ou fiscalização
igualmente prevista na Resolução TRE/AL nº  15.787, de
15/2/2017.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 01/04/2020, às 15:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?

Despacho COINF 0676460         SEI 0001030-68.2020.6.02.8000 / pg. 52



acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0676460 e o código CRC 239976E8.

0001030-68.2020.6.02.8000 0676460v1

Despacho COINF 0676460         SEI 0001030-68.2020.6.02.8000 / pg. 53



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

 

DESPACHO

Maceió, 01 de abril de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
 
Consoante bem afirma o Senhor Coordenador de

Infraestrutura, a gestão de contratual, inclusive relativa a
bens e serviços de TI, é atividade de cunho administrativo.
Eventuais aspectos técnicos poderão, quando surgirem, ser
suscitados pelo gestor e esclarecidos pela STI ou por fiscais
por ela designados.

 
Sendo assim, não obstante ser um assunto

rotineiramente ressuscitado, solicito que a gestão do contrato
tratado nestes autos não recaia sobre servidores desta
Secretaria.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 01/04/2020, às 16:05, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0676506 e o código CRC 9CE29ABD.

0001030-68.2020.6.02.8000 0676506v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de abril de 2020.
À COMAP, para a instrução de que trata o art. 8º da

Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017. 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
01/04/2020, às 18:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0676425 e o código CRC 1312596B.

0001030-68.2020.6.02.8000 0676425v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de abril de 2020.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0676425, 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.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 02/04/2020, às 13:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0677266 e o código CRC 8F775610.

0001030-68.2020.6.02.8000 0677266v1

Despacho COMAP 0677266         SEI 0001030-68.2020.6.02.8000 / pg. 56



03/04/2020 SEI/TRE-TO - 1172402 - Ata de Registro de PreÃ§os

https://sei.tre-to.jus.br/publicacao-externo/documento_visualizar.php?id=9386 1/5

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54 / 2019

Processo Eletrônico n.º 5970-17.2019.6.27.8000
Pregão Eletrônico n.º 28/2019
Validade da Ata: 12 (doze) meses
A União Federal, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS, inscrito
no CNPJ/MF sob o n.º 05.789.902/0001-72, com sede na Avenida Teotônio Segurado, Quadra 202 NORTE,
Conj. 1, Lotes 1/2, Palmas/TO, neste ato representado pelo Diretor-Geral, FRANCISCO ALVES
CARDOSO FILHO, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 2.722 SSP/TO e do CPF nº
549.640.241-72, e pelo Secretário de Administração e Orçamento, CARLOS HENRIQUE DRUMOND
SOARES MARTINS, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº  703.833 SSP/PI e do CPF nº
289.633.343-68, e a empresa NOVA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
NETWORKING EIRELI EPP, inscrita no CNPJ/MF nº 10.685.932/0001-79, estabelecida no ST.
SRTV/Sul, Quadra 701, Lote 04, Bloco “O”, Sala 899A, Ed. Multiempresarial, Asa Sul CEP 70.340-000 –
Brasília/DF, e-mail: administrativo@inovazul.com.br, Telefone: 61 3032-6602 / 3703-4444, representada
neste ato pelo Sr. JOSÉ JACOB NÁCUL, Representante Legal, brasileiro, portador da Carteira de
Identidade n.º 4015908439 SSP-RS, CPF/MF n.º 037.236.648-14, doravante denominado  apenas por
FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente da licitação na
modalidade de Pregão Eletrônico n.º 28/2019, processado nos Autos Administrativo nº 5970-
17.2019.6.27.8000, o qual se constitui documento vinculativo e obrigacional às partes, segundo as cláusulas
e condições seguintes:
 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
 
Atualização da solução de firewall, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de
Referência (Anexo I), constantes na tabela abaixo:

ITEM Especificação Qtde.
Valor

Unitário
(R$)

Valor
Total
(R$)

1

Atualização da solução de firewall tipo
concentrador com atualização dos
equipamentos Sonicwalll NSA 5500 para no
mínimo equivalente ao NSA 5650, incluído
a unidade de alta disponibilidade, com
requisitos de segurança e serviços de suporte
24x7 cobertos pela Garantia de 60 meses.
Marca: Sonicwall;
Modelo: NSa 5650;
PN: 01-SSC-1939| 01-SSC-3217 |01-SSC-
3678;

02 176.000,00 352.000,00

2 Atualização da solução de firewall tipo
pequeno porte com atualização dos

50 4.350,00 217.500,00
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equipamentos Sonicwalll TZ 200/205 para
no mínimo equivalente ao Sonicwall SOHO
Wireless, com serviço de suporte 8x5
cobertos pela Garantia de 60 meses.
Marca: Sonicwall;
Modelo: SOHO 250 W;
PN: 02-SSC-1865| 02-SSC-1760;

1.1. A existência dos itens registrados não obriga o TRE-TO a firmar as contratações que deles poderão
advir, sem que caiba direito de indenização de qualquer espécie.
1.2. Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições do Pregão Eletrônico
para Registro de Preços n.º 28/2019.
 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA 
 
2.1. A vigência da presente Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar de sua publicação no
Diário Oficial da União.
 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO FORNECIMENTO E RECEBIMENTO DO OBJETO
 
3.1. Havendo necessidade de prestação de serviços e fornecimento de equipamentos este(s) será(ão)
solicitado(s) por membro da Comissão Gestora do Contrato, mediante Solicitação de fornecimento
devidamente assinada pelo agente responsável, conforme Anexo III – Modelo Requisição de Fornecimento.
3.2. A Licitante vencedora deverá entregar equipamentos e prestar os serviços que atendam às especificações
exigidas no item 7 do Termo de Referência, bem como aos prazos e condições estipuladas nos itens 11 e 14
do referido Termo.

3.2.1. Os links ou outra forma de acesso dos usuários ao repositórios dos softwares de segurança
integrantes da solução serão enviados mediante comunicação eletrônica para o endereço seres@tre-
to.jus.br e csi@tre-to.jus.br e os serviços serão realizados na sede do Tribunal Regional Eleitoral do
Tocantins, na Quadra 202 Norte - Av. Teotônio Segurado, Conjunto 01 Lotes 1 e 2 CEP: 77.006-214 -
PLANO DIRETOR NORTE - PALMAS – TO.

3.3. As entregas serão realizadas de acordo com os pedidos, para as quais serão emitidas as notas de
empenho respectivas e encaminhadas para a empresa contratada.
3.4. A Contratada deverá atender aos pedidos formalizados durante a vigência da Ata de Registro, ainda que
a prestação dos serviços e fornecimento de equipamentos esteja prevista para data posterior à sua vigência.
3.5. Qualquer órgão ou entidade integrante da administração pública poderá ser autorizado a utilizar esta Ata
de Registro de Preços durante a sua vigência, devendo, para tanto, consultar o TRE-TO sobre a possibilidade
de adesão, nos termos do art. 22, do Decreto n.º 7.892 de 23 de janeiro de 2013.             

3.5.1. As adesões só poderão ser autorizadas nos casos em que não excedam, na totalidade, ao dobro do
quantitativo de cada item registrado nesta ata de registro de preços, independente do número de órgãos
não participantes que aderirem, nos termos do § 4º do art. 22 do Decreto nº 7.892/2013.
3.5.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não da prestação de serviços e fornecimento de equipamentos
decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata,
assumidas com este Tribunal.
3.5.3. As aquisições ou contratações adicionais de que trata o item 3.5.1 não poderão exceder, por órgão
ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos registrados nesta Ata de Registro de Preços, nos
termos do § 3º do art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013.
3.5.4. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação
solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.
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3.5.5. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor
das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

3.6. A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de
licitação específica para a contratação pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em
igualdade de condições.
 

CLÁUSULA QUARTA - DAS PENALIDADES, OBRIGAÇÕES DO TRE – TO E DA
LICITANTE VENCEDORA
 
4.1. As penalidades e obrigações do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins e da licitante vencedora
encontram-se especificadas no Termo de Referência (ANEXO I) e no Contrato (ANEXO IV).
 

CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
 
5.1. Por se tratar de Registro de Preços, as informações orçamentárias e financeiras serão colhidas nos
respectivos processos de requisições e contratações.
 

CLÁUSULA SEXTA: DO PAGAMENTO
 
6.1. O pagamento à licitante vencedora será realizado por meio de Ordem Bancária, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, contado do recebimento definitivo da solução de firewall adquirida, da conclusão dos serviços e
da apresentação do documento fiscal correspondente, devidamente atestado por membro da Comissão
Gestora do Contrato.
6.2. A nota fiscal/fatura deverá indicar o número da conta corrente e agência bancária para emissão da
respectiva Ordem Bancária, além do número da nota de empenho.
6.3. Sobre a fatura incidirão os tributos legalmente instituídos e as multas que eventualmente vierem a ser
aplicadas. Sendo a licitante vencedora isenta ou beneficiária de redução de alíquota de qualquer imposto,
taxa ou de contribuição social ou ainda optante pelo SIMPLES, deverá apresentar junto com a fatura, cópia
do comprovante respectivo. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA: REVISÃO DE PREÇOS
 
7.1. Os preços permanecerão, em regra, invariáveis pelo período de 12 (doze) meses, salvo quando houver
disciplinamento diverso oriundo de legislação federal.
7.2. A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio econômico-financeiro,
por meio de planilha de custos demonstrativa da majoração e após ampla pesquisa de mercado.

7.2.1. Para a concessão da revisão dos preços, a empresa deverá comunicar ao TRE-TO a variação dos
preços, por escrito e imediatamente, com pedido justificado de revisão do preço registrado, anexando
documentos comprobatórios da majoração e/ou planilha de custos. 
7.2.2. Caso o TRE-TO já tenha emitido a nota de empenho respectiva, para que a empresa realize a
prestação dos serviços e fornecimento de equipamentos e a empresa ainda não tenha solicitado a revisão
de preços, esta não incidirá sobre o(s) pedido(s) já formalizado(s) e empenhado(s).

7.3. O TRE-TO terá o prazo de 30 (trinta) dias para análise dos pedidos de revisão recebidos.
7.3.1. Durante esse período a empresa deverá efetuar a prestação dos serviços e o fornecimento de
equipamentos pelo preço registrado e no prazo ajustado, mesmo que a revisão seja julgada procedente
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pelo TRE-TO. Nesse caso, o TRE-TO procederá ao reforço dos valores pertinentes aos
serviços/equipamentos empenhados após o pedido de revisão.
7.3.2. A empresa obrigar-se-á a realizar a prestação dos serviços e o fornecimento de equipamentos
pelos preços registrados caso o pedido de revisão seja julgado improcedente.

7.4. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado
no mercado, o Tribunal convocará o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado.

7.4.1. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
7.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir
o compromisso, o TRE - TO poderá:

7.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
7.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
 

CLÁUSULA OITAVA: DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS

 
8.1. O gerenciamento da Ata de Registro de Preços será feito por membro da Comissão Gestora do Contrato
que determinará o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados (art. 67, §§ 1º e 2º da
Lei 8.666/93) e comunicará a autoridade superior, quando necessário, para as providências devidas.
8.2. Caberá à Seção de Licitações efetuar o cadastro e controle dos processos referentes às Atas de Registro
de Preços, manifestando-se sobre a possibilidade de atendimento das requisições efetuadas por setores deste
Tribunal e de solicitação de adesões por órgãos não participantes.
 

CLÁUSULA NONA: DA ANULAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E
CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR 
 
9.1. Poderão ser motivos da anulação da ata e cancelamento do registro as hipóteses elencadas no art. 78 da
Lei 8.666/93.
9.2. Caso a CONTRATANTE não se utilize da prerrogativa do cancelamento, a seu exclusivo critério, poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a CONTRATADA cumpra
integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital,
na Lei 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
9.3. O ato de anulação da Ata de Registro de Preços poderá ser unilateral, amigável (resilição) ou judicial,
nos termos e condições  previstas no art. 79 da Lei 8.666/93.
9.4. O licitante reconhece os direitos da Administração nos casos de rescisão previstas nos artigos 77 a 80 da
Lei 8.666/93.
9.5. O registro do fornecedor poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses:

I. Pela Administração, quando:
a) o fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital, na presente Ata de Registro de Preços ou
no Termo de Referência;
b) o fornecedor der causa à rescisão administrativa, da contratação decorrente do registro de preços, por
um dos motivos elencados no art. 78 e seus incisos da Lei 8.666/93, alterada pela Lei n.º 8.883/94;
c) o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando este se apresentar superior ao
praticado pelo mercado;
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d) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da
Lei 8.666/93 , alterada pela Lei 8.883/94;
e) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
f) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º
da Lei nº 10.520, de 2002.
II. Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de
cumprir as exigências deste instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços.

9.6. O cancelamento será precedido de processo administrativo, sendo que a decisão final deverá ser
fundamentada.
9.7. A comunicação do cancelamento do registro do fornecedor será feito por escrito, juntando-se o
comprovante de recebimento.
9.8. No caso do fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita
por publicação, no Diário Oficial da União, considerando-se cancelado o registro do fornecedor, a partir do
5º dia útil, a contar da publicação.
9.9. A solicitação do fornecedor para cancelamento do registro de preço, não o desobriga da prestação de
serviços até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não
aceitas as razões do pedido.
Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo
Aditivo à presente Ata de Registro de Preços.
E por estarem justas e acertadas, firmam o presente instrumento em meio eletrônico, constante no Processo
Administrativo em epígrafe, através do Sistema Eletrônico de Informações da CONTRATANTE. 

Documento assinado eletronicamente por JOSE JACOB NACUL, Usuário Externo, em 02/10/2019, às 17:05,
conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE DRUMOND SOARES MARTINS,
Secretário de Administração e Orçamento, em 02/10/2019, às 18:01, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO ALVES CARDOSO FILHO, Diretor Geral, em
03/10/2019, às 14:04, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-to.jus.br/autenticar informando o código
verificador 1172402 e o código CRC 589323B5.

0005970-17.2019.6.27.8000 1172402v3
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70005 .522019 .20718 .5022 .29578706496

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00052/2019

Às 14:01 horas do dia 25 de novembro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria n.º 1250/2018 de 02/01/2019, em atendimento às disposições contidas na
Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 10973/2019,
para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00052/2019. Modo de disputa: Decreto 5.450/2005. Objeto: Objeto:
Pregão Eletrônico - Aquisição de solução de firewall composta de duas appliances em alta disponibilidade (HA) ativo/ativo.. O
Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se
em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: FIREWALL
Descrição Complementar: Solução de firewall (equipamento principal + equipamento de alta garantia) com instalação
assistida, configuração e com garantia de 60 meses
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 907.300,4500 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: FONMART TECNOLOGIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 709.000,0000 .

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: FIREWALL
Descrição Complementar: Solução de firewall de pequeno porte com instalação assistida, configuração e com garantia de
60 meses.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 116.304,6000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: FONMART TECNOLOGIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 115.765,6000 .

Relação de Grupos
GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 1.023.605,0500 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aceito para: FONMART TECNOLOGIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 824.765,6000 .

Itens do grupo:

 1 - FIREWALL

 2 - FIREWALL

Histórico
Item: 1 - GRUPO 1 - FIREWALL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
31.907.728/0001-25 FONMART

TECNOLOGIA
LTDA

Não Não 2 R$ 450.000,0000 R$ 900.000,0000 19/11/2019
11:53:35

Marca: FORTINET 
Fabricante: FORTINET 
Modelo / Versão: FORTINET 
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Solução de firewall (equipamento principal + equipamento de alta
garantia) com instalação assistida, configuração e com garantia de 60 meses

25.359.140/0001-81 ARVVO
TECNOLOGIA,
CONSULTORIA
E SERVICOS
LTDA

Não Não 2 R$ 453.650,0000 R$ 907.300,0000 20/11/2019
18:14:30

Marca: CheckPoint 
Fabricante: Checkpoint 
Modelo / Versão: Checkpoint 5800 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Solução de firewall NGFW (equipamento principal + equipamento de alta
garantia) com instalação assistida, configuração e com garantia de 60 meses.

28.784.399/0001-68 BSH
TECNOLOGIA E
SERVICOS DE
PROGRAMACAO
EIRELI

Sim Sim 2 R$ 453.650,2300 R$ 907.300,4600 12/11/2019
07:56:35

Marca: VOOD 
Fabricante: VOOD 
Modelo / Versão: VOOD FIREWALL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Solução de firewall (equipamento principal + equipamento de alta
garantia) com instalação assistida, configuração e com garantia de 60 meses

09.650.283/0001-91 DFTI -
COMERCIO E
SERVICOS DE
INFORMATICA
LTDA

Não Não 2 R$ 500.000,0000 R$ 1.000.000,0000 22/11/2019
13:36:10

Marca: SOPHOS 
Fabricante: SOPHOS 
Modelo / Versão: XG 430 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Solução de firewall (equipamento principal + equipamento de alta
garantia) com instalação assistida, configuração e com garantia de 60 meses

08.113.079/0001-79 CH
TECNOLOGIA E
PRODUTOS EM
TECNOLOGIA
DA
INFORMACAO L

Sim Sim 2 R$ 512.000,0000 R$ 1.024.000,0000 22/11/2019
09:03:06

Marca: SOPHOS 
Fabricante: SOPHOS 
Modelo / Versão: XG450 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Solução de firewall (equipamento principal + equipamento de alta
garantia) com instalação assistida, configuração e com garantia de 60 meses.

10.348.741/0001-11 D R G
COMERCIO DE
INFORMATICA
E
REFRIGERACAO
LTDA

Sim Sim 2 R$ 550.000,0000 R$ 1.100.000,0000 21/11/2019
09:51:08

Marca: Sonicwall 
Fabricante: Sonicwall 
Modelo / Versão: Sonicwall NSa 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: solução de firewall tipo 1 - Nex generation (principal + HA) Sonicwall
NSA Garantia conforme edital entrega conforme edital

05.012.577/0001-37 QOS
TECNOLOGIA E
SERVICOS
LTDA

Não Não 2 R$ 672.482,4200 R$ 1.344.964,8400 22/11/2019
13:36:43

Marca: FORTINET 
Fabricante: FORTINET 
Modelo / Versão: Fortigate-600e 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOLUÇÃO FORTINET Fortigate-600e (equipamento principal +
equipamento de alta garantia) + fortimanager VM + treinamento + instalação assistida de configuração e com garantia
de 60 meses.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.344.964,8400 05.012.577/0001-37 25/11/2019 14:01:16:157
R$ 1.100.000,0000 10.348.741/0001-11 25/11/2019 14:01:16:157
R$ 1.024.000,0000 08.113.079/0001-79 25/11/2019 14:01:16:157
R$ 1.000.000,0000 09.650.283/0001-91 25/11/2019 14:01:16:157
R$ 907.300,4600 28.784.399/0001-68 25/11/2019 14:01:16:157
R$ 907.300,0000 25.359.140/0001-81 25/11/2019 14:01:16:157
R$ 900.000,0000 31.907.728/0001-25 25/11/2019 14:01:16:157
R$ 900.001,0000 10.348.741/0001-11 25/11/2019 14:17:04:753

R$ 1.000.000,0000 08.113.079/0001-79 25/11/2019 14:17:25:773
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R$ 1.250.500,0000 05.012.577/0001-37 25/11/2019 14:19:57:027
R$ 890.000,0000 10.348.741/0001-11 25/11/2019 14:23:06:187
R$ 880.000,0000 31.907.728/0001-25 25/11/2019 14:25:48:430
R$ 890.000,0000 28.784.399/0001-68 25/11/2019 14:26:19:757
R$ 879.000,0000 10.348.741/0001-11 25/11/2019 14:26:39:877
R$ 870.000,0000 28.784.399/0001-68 25/11/2019 14:26:56:350
R$ 865.000,0000 31.907.728/0001-25 25/11/2019 14:28:13:670

R$ 1.000.000,0000 05.012.577/0001-37 25/11/2019 14:29:47:790
R$ 864.900,0000 10.348.741/0001-11 25/11/2019 14:30:54:860
R$ 863.000,0000 31.907.728/0001-25 25/11/2019 14:31:36:297
R$ 862.000,0000 31.907.728/0001-25 25/11/2019 14:33:38:567
R$ 862.990,0000 10.348.741/0001-11 25/11/2019 14:33:45:660
R$ 861.900,0000 10.348.741/0001-11 25/11/2019 14:36:09:703
R$ 860.000,0000 31.907.728/0001-25 25/11/2019 14:36:52:180
R$ 859.999,9900 28.784.399/0001-68 25/11/2019 14:39:21:237
R$ 858.000,0000 31.907.728/0001-25 25/11/2019 14:39:59:220
R$ 857.800,0000 10.348.741/0001-11 25/11/2019 14:41:27:583
R$ 990.000,0000 08.113.079/0001-79 25/11/2019 14:42:54:460
R$ 857.000,0000 31.907.728/0001-25 25/11/2019 14:43:18:760
R$ 856.000,0000 31.907.728/0001-25 25/11/2019 14:43:41:627
R$ 855.900,0000 10.348.741/0001-11 25/11/2019 14:44:06:357
R$ 854.900,0000 31.907.728/0001-25 25/11/2019 14:45:12:093
R$ 850.000,0000 31.907.728/0001-25 25/11/2019 14:45:34:657
R$ 892.300,0000 25.359.140/0001-81 25/11/2019 14:45:41:897
R$ 900.000,0000 09.650.283/0001-91 25/11/2019 14:45:46:853
R$ 848.000,0000 31.907.728/0001-25 25/11/2019 14:46:05:810
R$ 849.800,0000 10.348.741/0001-11 25/11/2019 14:46:26:443
R$ 840.000,0000 28.784.399/0001-68 25/11/2019 14:46:33:887
R$ 850.000,0000 09.650.283/0001-91 25/11/2019 14:46:34:103
R$ 885.000,0000 25.359.140/0001-81 25/11/2019 14:46:37:003
R$ 800.000,0000 09.650.283/0001-91 25/11/2019 14:46:59:960
R$ 839.900,0000 10.348.741/0001-11 25/11/2019 14:47:03:330
R$ 839.000,0000 31.907.728/0001-25 25/11/2019 14:47:16:403
R$ 837.000,0000 28.784.399/0001-68 25/11/2019 14:47:19:553
R$ 789.000,0000 09.650.283/0001-91 25/11/2019 14:47:31:870
R$ 795.000,0000 31.907.728/0001-25 25/11/2019 14:47:41:693
R$ 770.000,0000 31.907.728/0001-25 25/11/2019 14:48:03:447
R$ 775.000,0000 09.650.283/0001-91 25/11/2019 14:48:12:133
R$ 760.000,0000 28.784.399/0001-68 25/11/2019 14:48:25:487
R$ 750.000,0000 09.650.283/0001-91 25/11/2019 14:48:32:243
R$ 742.000,0000 09.650.283/0001-91 25/11/2019 14:48:54:907
R$ 740.000,0000 31.907.728/0001-25 25/11/2019 14:49:01:090
R$ 739.000,0000 28.784.399/0001-68 25/11/2019 14:49:15:990
R$ 739.000,0000 09.650.283/0001-91 25/11/2019 14:49:19:027
R$ 735.000,0000 31.907.728/0001-25 25/11/2019 14:49:38:300
R$ 738.500,0000 28.784.399/0001-68 25/11/2019 14:49:40:743
R$ 725.000,0000 09.650.283/0001-91 25/11/2019 14:49:41:710
R$ 734.500,0000 28.784.399/0001-68 25/11/2019 14:50:17:190
R$ 723.000,0000 09.650.283/0001-91 25/11/2019 14:50:20:210
R$ 730.000,0000 31.907.728/0001-25 25/11/2019 14:50:38:220
R$ 720.000,0000 09.650.283/0001-91 25/11/2019 14:50:46:063
R$ 714.000,0000 09.650.283/0001-91 25/11/2019 14:51:26:380
R$ 720.000,0000 31.907.728/0001-25 25/11/2019 14:51:33:337
R$ 710.000,0000 09.650.283/0001-91 25/11/2019 14:52:20:667
R$ 709.000,0000 31.907.728/0001-25 25/11/2019 14:55:22:380
R$ 705.000,0000 09.650.283/0001-91 25/11/2019 14:56:22:500
R$ 700.000,0000 09.650.283/0001-91 25/11/2019 14:59:55:807

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Ata Pregão Eletrônico 52/2019 TRE-MA-Aquisição Item 2 (0679059)         SEI 0001030-68.2020.6.02.8000 / pg. 64



03/04/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=70005&&uasg=70005&numprp=522019&Seq=1&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=&f… 4/11

Evento Data Observações

Aberto 25/11/2019
14:13:21 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

25/11/2019
14:45:18 Batida iminente. Data/hora iminência: 25/11/2019 14:46:18.

Aguardando
Convocação
ME/EPP

25/11/2019
15:00:26 Aguardando convocação ME/EPP

Início do
desempate

25/11/2019
15:00:27 Item está em 1º desempate, aguardando lance.

Encerramento
do
desempate

25/11/2019
15:01:40

Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor BSH TECNOLOGIA E SERVICOS DE
PROGRAMACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 28784399000168 desistiu de enviar o lance.

Encerrado 25/11/2019
15:01:49 Item encerrado

Recusa 04/12/2019
17:11:44

Recusa da proposta. Fornecedor: DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
09.650.283/0001-91, pelo melhor lance de R$ 700.000,0000. Motivo: A proposta ofertada não atendeu
ao que dispõe o requisito 1.2.1.29 do subanexo I do Edital

Recusa 05/12/2019
13:55:18

Recusa da proposta. Fornecedor: BSH TECNOLOGIA E SERVICOS DE PROGRAMACAO EIRELI,
CNPJ/CPF: 28.784.399/0001-68, pelo melhor lance de R$ 734.500,0000. Motivo: Licitante não
encaminhou proposta no prazo editalício

Recusa 05/12/2019
13:55:26

Recusa da proposta. Fornecedor: BSH TECNOLOGIA E SERVICOS DE PROGRAMACAO EIRELI,
CNPJ/CPF: 28.784.399/0001-68, pelo melhor lance de R$ 734.500,0000. Motivo: Licitante não
encaminhou proposta no prazo editalício

Aceite 10/12/2019
16:55:49

Aceite individual da proposta. Fornecedor: FONMART TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 31.907.728/0001-
25, pelo melhor lance de R$ 709.000,0000.

Habilitado 11/12/2019
13:09:19

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FONMART TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF:
31.907.728/0001-25

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 2 - GRUPO 1 - FIREWALL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
31.907.728/0001-25 FONMART

TECNOLOGIA
LTDA

Não Não 20 R$ 5.800,0000 R$ 116.000,0000 19/11/2019
11:53:35

Marca: FORTINET 
Fabricante: FORTINET 
Modelo / Versão: FORTINET 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Solução de firewall de pequeno porte com instalação assistida,
configuração e com garantia de 60 meses.

25.359.140/0001-81 ARVVO
TECNOLOGIA,
CONSULTORIA E
SERVICOS LTDA

Não Não 20 R$ 5.815,0000 R$ 116.300,0000 20/11/2019
18:14:30

Marca: CheckPoint 
Fabricante: Checkpoint 
Modelo / Versão: Checkpoint 730 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Solução de firewall NGFW de pequeno porte com instalação assistida,
configuração e com garantia de 60 meses.

28.784.399/0001-68 BSH
TECNOLOGIA E
SERVICOS DE
PROGRAMACAO
EIRELI

Sim Sim 20 R$ 5.815,2300 R$ 116.304,6000 12/11/2019
07:56:35

Marca: VOOD 
Fabricante: VOOD 
Modelo / Versão: VOOD FIREWALL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Solução de firewall de pequeno porte com instalação assistida,
configuração e com garantia de 60 meses.

08.113.079/0001-79 CH TECNOLOGIA
E PRODUTOS EM
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO L

Sim Sim 20 R$ 6.550,0000 R$ 131.000,0000 22/11/2019
09:03:06

Marca: SOPHOS 
Fabricante: SOPHOS 
Modelo / Versão: XG86 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Solução de firewall de pequeno porte com instalação assistida,
configuração e com garantia de 60 meses.

10.348.741/0001-11 D R G Sim Sim 20 R$ 10.000,0000 R$ 200.000,0000 21/11/2019
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COMERCIO DE
INFORMATICA E
REFRIGERACAO
LTDA

09:51:08

Marca: Sonicwall 
Fabricante: Sonicwall 
Modelo / Versão: Sonicwall soho 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: solução de firewall tipo 2 - de pequeno porte Sonicwall soho Garantia
conforme edital entrega conforme edital

09.650.283/0001-91 DFTI -
COMERCIO E
SERVICOS DE
INFORMATICA
LTDA

Não Não 20 R$ 15.000,0000 R$ 300.000,0000 22/11/2019
13:36:10

Marca: SOPHOS 
Fabricante: SOPHOS 
Modelo / Versão: XG 86w 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Solução de firewall de pequeno porte com instalação assistida,
configuração e com garantia de 60 meses.

05.012.577/0001-37 QOS
TECNOLOGIA E
SERVICOS LTDA

Não Não 20 R$ 34.435,0000 R$ 688.700,0000 22/11/2019
13:36:43

Marca: FORTINET 
Fabricante: FORTINET 
Modelo / Versão: FORTIWIFI-30E 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOLUÇÃO FORTIWIFI-30E com instalação assistida + fortimanager VM
+ Treinamento + configuração e com garantia de 60 meses

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 688.700,0000 05.012.577/0001-37 25/11/2019 14:01:16:157
R$ 300.000,0000 09.650.283/0001-91 25/11/2019 14:01:16:157
R$ 200.000,0000 10.348.741/0001-11 25/11/2019 14:01:16:157
R$ 131.000,0000 08.113.079/0001-79 25/11/2019 14:01:16:157
R$ 116.304,6000 28.784.399/0001-68 25/11/2019 14:01:16:157
R$ 116.300,0000 25.359.140/0001-81 25/11/2019 14:01:16:157
R$ 116.000,0000 31.907.728/0001-25 25/11/2019 14:01:16:157
R$ 116.010,0000 10.348.741/0001-11 25/11/2019 14:20:16:797
R$ 500.500,0000 05.012.577/0001-37 25/11/2019 14:20:27:690
R$ 115.000,0000 10.348.741/0001-11 25/11/2019 14:23:16:013
R$ 130.000,0000 08.113.079/0001-79 25/11/2019 14:25:15:033
R$ 115.765,6000 31.907.728/0001-25 25/11/2019 14:32:33:513
R$ 120.000,0000 09.650.283/0001-91 25/11/2019 14:35:53:903
R$ 114.999,9900 28.784.399/0001-68 25/11/2019 14:39:35:743
R$ 114.500,0000 10.348.741/0001-11 25/11/2019 14:41:42:133
R$ 112.000,0000 09.650.283/0001-91 25/11/2019 14:44:23:070
R$ 300.000,0000 05.012.577/0001-37 25/11/2019 14:44:31:533
R$ 111.800,0000 10.348.741/0001-11 25/11/2019 14:44:44:177
R$ 111.300,0000 25.359.140/0001-81 25/11/2019 14:45:57:107
R$ 110.000,0000 09.650.283/0001-91 25/11/2019 14:46:01:260
R$ 109.900,0000 10.348.741/0001-11 25/11/2019 14:46:43:363
R$ 109.000,0000 28.784.399/0001-68 25/11/2019 14:46:45:870
R$ 99.000,0000 09.650.283/0001-91 25/11/2019 14:47:19:270
R$ 95.000,0000 09.650.283/0001-91 25/11/2019 14:47:47:973
R$ 95.000,0000 28.784.399/0001-68 25/11/2019 14:47:48:737
R$ 89.000,0000 09.650.283/0001-91 25/11/2019 14:48:43:073
R$ 94.000,0000 28.784.399/0001-68 25/11/2019 14:49:00:910
R$ 88.500,0000 28.784.399/0001-68 25/11/2019 14:49:25:403
R$ 85.000,0000 09.650.283/0001-91 25/11/2019 14:50:01:470
R$ 290.500,0000 05.012.577/0001-37 25/11/2019 14:50:33:983

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 25/11/2019
14:13:21 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

25/11/2019
14:45:18 Batida iminente. Data/hora iminência: 25/11/2019 14:46:18.

Ata Pregão Eletrônico 52/2019 TRE-MA-Aquisição Item 2 (0679059)         SEI 0001030-68.2020.6.02.8000 / pg. 66



03/04/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=70005&&uasg=70005&numprp=522019&Seq=1&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=&f… 6/11

Aguardando
Convocação
ME/EPP

25/11/2019
15:00:26 Aguardando convocação ME/EPP

Início do
desempate

25/11/2019
15:00:27 Item está em 1º desempate, aguardando lance.

Encerramento
do
desempate

25/11/2019
15:01:40

Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor BSH TECNOLOGIA E SERVICOS DE
PROGRAMACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 28784399000168 desistiu de enviar o lance.

Encerrado 25/11/2019
15:01:49 Item encerrado

Recusa 04/12/2019
17:11:44

Recusa da proposta. Fornecedor: DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:
09.650.283/0001-91, pelo melhor lance de R$ 85.000,0000. Motivo: A proposta ofertada não atendeu
ao que dispõe o requisito 1.2.1.29 do subanexo I do Edital

Recusa 05/12/2019
13:55:18

Recusa da proposta. Fornecedor: BSH TECNOLOGIA E SERVICOS DE PROGRAMACAO EIRELI,
CNPJ/CPF: 28.784.399/0001-68, pelo melhor lance de R$ 88.500,0000. Motivo: Licitante não
encaminhou proposta no prazo editalício

Recusa 05/12/2019
13:55:26

Recusa da proposta. Fornecedor: BSH TECNOLOGIA E SERVICOS DE PROGRAMACAO EIRELI,
CNPJ/CPF: 28.784.399/0001-68, pelo melhor lance de R$ 88.500,0000. Motivo: Licitante não
encaminhou proposta no prazo editalício

Aceite 10/12/2019
16:55:49

Aceite individual da proposta. Fornecedor: FONMART TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 31.907.728/0001-
25, pelo melhor lance de R$ 115.765,6000.

Habilitado 11/12/2019
13:09:19

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FONMART TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF:
31.907.728/0001-25

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
HISTÓRICO DO GRUPO 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Global Data/Hora

Registro
31.907.728/0001-25 FONMART TECNOLOGIA LTDA Não Não - R$ 1.016.000,0000 19/11/2019

11:53:35
25.359.140/0001-81 ARVVO TECNOLOGIA,

CONSULTORIA E SERVICOS
LTDA

Não Não - R$ 1.023.600,0000 20/11/2019
18:14:30

28.784.399/0001-68 BSH TECNOLOGIA E SERVICOS
DE PROGRAMACAO EIRELI

Sim Sim - R$ 1.023.605,0600 12/11/2019
07:56:35

08.113.079/0001-79 CH TECNOLOGIA E PRODUTOS
EM TECNOLOGIA DA
INFORMACAO L

Sim Sim - R$ 1.155.000,0000 22/11/2019
09:03:06

10.348.741/0001-11 D R G COMERCIO DE
INFORMATICA E
REFRIGERACAO LTDA

Sim Sim - R$ 1.300.000,0000 21/11/2019
09:51:08

09.650.283/0001-91 DFTI - COMERCIO E SERVICOS
DE INFORMATICA LTDA

Não Não - R$ 1.300.000,0000 22/11/2019
13:36:10

05.012.577/0001-37 QOS TECNOLOGIA E SERVICOS
LTDA

Não Não - R$ 2.033.664,8400 22/11/2019
13:36:43

Eventos do Grupo
Evento Data Observações

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

25/11/2019
17:18:36

Convocado para envio de anexo o fornecedor DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,
CNPJ/CPF: 09.650.283/0001-91.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

25/11/2019
21:18:13

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 09.650.283/0001-91.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

27/11/2019
13:09:29

Convocado para envio de anexo o fornecedor DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,
CNPJ/CPF: 09.650.283/0001-91.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

27/11/2019
17:25:49

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 09.650.283/0001-91.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

04/12/2019
17:12:24

Convocado para envio de anexo o fornecedor BSH TECNOLOGIA E SERVICOS DE PROGRAMACAO
EIRELI, CNPJ/CPF: 28.784.399/0001-68.

Encerramento 05/12/2019 Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: BSH TECNOLOGIA E

Ata Pregão Eletrônico 52/2019 TRE-MA-Aquisição Item 2 (0679059)         SEI 0001030-68.2020.6.02.8000 / pg. 67



03/04/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=70005&&uasg=70005&numprp=522019&Seq=1&f_lstSrp=&f_Uf=&f_numPrp=&f… 7/11

do prazo de
Convocação -
Anexo

13:55:18 SERVICOS DE PROGRAMACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 28.784.399/0001-68.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

05/12/2019
13:55:39

Convocado para envio de anexo o fornecedor FONMART TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF:
31.907.728/0001-25.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

06/12/2019
08:52:22

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FONMART TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF:
31.907.728/0001-25.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

09/12/2019
17:05:55

Convocado para envio de anexo o fornecedor FONMART TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF:
31.907.728/0001-25.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

09/12/2019
19:09:50

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FONMART TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF:
31.907.728/0001-25.

Habilitado 11/12/2019
13:09:19

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FONMART TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF:
31.907.728/0001-25

Registro
Intenção de
Recurso

11/12/2019
13:10:51

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ARVVO TECNOLOGIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
CNPJ/CPF: 25359140000181. Motivo: Manifestamos intenção de recurso, tendo em vista que a
empresa declarada vencedora não atendeu, em suma integralidade, o que se pede no 10.7 do Edital,
além de especificações

Registro
Intenção de
Recurso

11/12/2019
13:12:34

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 09650283000191. Motivo: A DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
manifesta intenção de recurso contra a recusa da Proposta apresentada e consequente aceitação da
empresa FONMART TECNOLOGIA L

Intenção de
Recurso Aceita

11/12/2019
13:43:14

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ARVVO TECNOLOGIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 25359140000181.

Intenção de
Recurso Aceita

11/12/2019
13:43:43

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,
CNPJ/CPF: 09650283000191.

Intenções de Recurso para o Grupo
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

09.650.283/0001-91 11/12/2019 13:12 11/12/2019 13:43 Aceito
Motivo Intenção:A DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA manifesta intenção de recurso
contra a recusa da Proposta apresentada e consequente aceitação da empresa FONMART TECNOLOGIA LTDA,
conforme depreende-se dos documentos apresentados e assim como restará demonstrado nas razões
recursais. Vedada é a rejeição sumária da presente intenção (acordão 1922/2018-TCU).

CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação
25.359.140/0001-81 11/12/2019 13:10 11/12/2019 13:43 Aceito

Motivo Intenção:Manifestamos intenção de recurso, tendo em vista que a empresa declarada vencedora
não atendeu, em suma integralidade, o que se pede no 10.7 do Edital, além de especificações técnicas.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 25/11/2019
14:01:40

Boa tarde. Sejam bem -vindos a nossa sessão do Pregão 53/2019

Pregoeiro 25/11/2019
14:08:20

Informo que por incompatibilidade técnica do sistema comprasnet, logo após a etapa de
lances e desempate ME/EPP, será feito manualmente o desempate Dec 7174/2010, nos

termos do item 7.13 do edital do
Pregoeiro 25/11/2019

14:09:43
A presente licitação ainda será regida pelo decreto 5450/2005

Pregoeiro 25/11/2019
14:10:13

retificando: Sejam todos bem vindos à sessão do pregão 52/2019

Pregoeiro 25/11/2019
14:10:36

Faremos um pré-análise das propostas e logo após abriremos para os lances.

Pregoeiro 25/11/2019
14:11:46

De praxe deixamos 30 minutos para os lances ordinários. Depois concedemos mais 1
minuto para o tempo de encerramento iminente e logo após o sistema aleatoriamente

encerra em tempo não conhecido.
Pregoeiro 25/11/2019

14:14:36
o grupo foi aberto para os lances.

Sistema 25/11/2019
14:45:21

O(s) Grupo(s) G1 está(ão) em iminência até 14:46 de 25/11/2019, após isso entrará(ão)
no encerramento aleatório.

Sistema 25/11/2019
15:00:26

O GRUPO 1 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei
Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o

encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema 25/11/2019 O(s) grupo(s) G1 terá(ão) desempate(s) ME/EPP ou 7174 do(s) lance(s). Clique em
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15:00:26 "Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema 25/11/2019

15:00:27
Sr. Fornecedor BSH TECNOLOGIA E SERVICOS DE PROGRAMACAO EIRELI, CNPJ/CPF:

28784399000168, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá
enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o GRUPO 1, inferior ao lance

vencedor, até às 15:05:27 de 25/11/2019. Acesse a fase de lance.
Sistema 25/11/2019

15:01:40
O GRUPO 1 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor BSH TECNOLOGIA E
SERVICOS DE PROGRAMACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 28784399000168 desistiu de enviar o

lance.
Sistema 25/11/2019

15:01:49
Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de julgamento das

propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanhar
julgamento/habilitação/admissibilidade"

Pregoeiro 25/11/2019
15:05:51

Srs licitantes, conforme já fora comunicado, nos termos dos itens 7.13 e 7.13.1, abre-se
neste momento prazo de 2 horas para os licitantes que fazem jus ao direito de preferência

do Dec 7174/2010 apresentarem, pelo email licitacao@tre-ma.jus.br, documentação de
que tratam os itens 8.9 e 8.10.

Pregoeiro 25/11/2019
15:07:13

O prazo encerra-se às 17:06h

Pregoeiro 25/11/2019
17:07:02

Prazo encerrado. Nenhum licitante apresentou direito de preferência do decreto 7174/2010

Pregoeiro 25/11/2019
17:13:44

Prazo para envio de proposta é de 20 horas corridas. O licitante poderá encaminhar junto a
proposta a sua habilitação, mas caso haja necessidade, o pregoeiro poderá conceder 4

horas para o envio da habilitação. Itens 8.1 e 10.8
Pregoeiro 25/11/2019

17:18:26
Para DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Sr licitante, por favor, antes

de encaminhar proposta e habilitação, leia com bastante atenção o EDITAL e verifique o
que se exige. Para a proposta, encaminhe descritivo detalhado, catálogo, folder, ou outro

meio para se verificar se objeto ofertado atende ao que o edital exige.
Sistema 25/11/2019

17:18:36
Senhor fornecedor DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:

09.650.283/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro 25/11/2019

17:20:23
Para DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - O prazo encerra-se às

13:19h de amanhã, dia 26/11/2019
Pregoeiro 25/11/2019

17:21:54
Caso haja problemas no envio da documentação pelo sistema comprasnet, favor

encaminhar pelo e-mail licitacao@tre-ma.jus.br DENTRO DO PRAZO.
Pregoeiro 25/11/2019

17:23:09
Suspendemos por enquanto esta sessão e reabriremos amanhã a partir das 13 horas.

Sistema 25/11/2019
21:18:13

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,
CNPJ/CPF: 09.650.283/0001-91, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 26/11/2019
13:35:59

Boa tarde srs e srs licitantes

Pregoeiro 26/11/2019
13:40:16

Recebemos o que fora solicitado e encaminharemos a proposta e a descrição técnica do
objeto para análise do setor demandante.

Pregoeiro 26/11/2019
17:02:04

Srs licitantes, aguardemos a resposta do setor requisitante. suspendemos por enquanto a
sessão e retomamos amanhã a partir das 13 horas.

Pregoeiro 27/11/2019
13:03:24

Boa tarde srs e sras licitantes.

Pregoeiro 27/11/2019
13:04:33

Para DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Sr licitante, recebi
comunicação do setor demandante solicitando diligência quanto a sua proposta.

Pregoeiro 27/11/2019
13:05:06

Para DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Para que sejam enviados os
“part numbers” dos equipamentos (dispositivos) que serão fornecidos. Solicitamos também

que sejam especificados todos os itens que serão fornecidos, tendo em vista que na
documentação técnica apresentada constam como opcionais e não constam na proposta.

Ex.: “FleXi Port modules (optional)”, “SFP/SFP+ Transceivers”.
Pregoeiro 27/11/2019

13:07:32
Para DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Encaminhe, por favor, TODA

DOCUMENTAÇÃO necessária para que se verifique que a sua proposta atende as
especificações técnicas do objeto, conforme está minuciosamente detalhado no SUBANEXO

1 - Especificações técnicas, página 26 do Edital
Sistema 27/11/2019

13:09:29
Senhor fornecedor DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:

09.650.283/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro 27/11/2019

13:17:34
Para DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - O prazo para

encaminhamento desta solicitação é até às 18 horas de hoje.
Sistema 27/11/2019

17:25:49
Senhor Pregoeiro, o fornecedor DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,

CNPJ/CPF: 09.650.283/0001-91, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro 27/11/2019

17:31:40
Srs licitantes, recebi as respostas solicitadas e as encaminhei para o setor técnico avaliar.

Suspendemos por enquanto esta sessão e reabrimos amanhã a partir das 13 horas.
Pregoeiro 28/11/2019

13:35:56
Boa tarde. Aguardemos o posicionamento do setor requisitante

Pregoeiro 28/11/2019
17:30:20

Ainda não recebi retorno do setor demandante. Suspendemos e retomamos amanhã a
partir das 13 horas.

Pregoeiro 29/11/2019
13:04:01

Boa tarde. Ainda não recebi informações do setor requisitante para dar continuidade.
Aguardemos.

Pregoeiro 29/11/2019
15:07:18

Suspendemos por enquanto e reabrimos na segunda dia 02/12/2019 a partir das 13 horas

Pregoeiro 02/12/2019 Boa tarde. No aguardo do posicionamento do setor técnico para dar sequencia à sessão.
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13:04:47
Pregoeiro 02/12/2019

17:51:43
Amanhã dia 03/12/2019 retomamos essa sessão a partir das 13 horas

Pregoeiro 03/12/2019
13:21:49

Boa tarde. No aguardo do posicionamento do setor técnico para dar sequencia à sessão.

Pregoeiro 03/12/2019
17:57:27

Amanhã dia 04/12/2019 retomamos essa sessão a partir das 13 horas

Pregoeiro 04/12/2019
15:18:50

Boa tarde. No aguardo do posicionamento do setor técnico para dar sequencia à sessão.

Pregoeiro 04/12/2019
17:04:59

Recebido o processo do setor requisitante. Continuemos.

Sistema 04/12/2019
17:12:24

Senhor fornecedor BSH TECNOLOGIA E SERVICOS DE PROGRAMACAO EIRELI, CNPJ/CPF:
28.784.399/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro 04/12/2019
17:17:55

Para BSH TECNOLOGIA E SERVICOS DE PROGRAMACAO EIRELI - Prazo para envio de
proposta é de 20 horas corridas. O licitante poderá encaminhar junto a proposta a sua

habilitação, mas caso haja necessidade, o pregoeiro poderá conceder 4 horas para o envio
da habilitação. Itens 8.1 e 10.8 do edital

Pregoeiro 04/12/2019
17:18:24

Para BSH TECNOLOGIA E SERVICOS DE PROGRAMACAO EIRELI - Sr licitante, por favor,
antes de encaminhar proposta e habilitação, leia com bastante atenção o EDITAL e

verifique o que se exige. Para a proposta, encaminhe descritivo detalhado, catálogo, folder,
ou outro meio para se verificar se objeto ofertado atende ao que o edital exige.

Pregoeiro 04/12/2019
17:19:27

Para BSH TECNOLOGIA E SERVICOS DE PROGRAMACAO EIRELI - O prazo encerra-se às
13:19h de amanhã, dia 04/12/2019

Pregoeiro 04/12/2019
17:21:05

Para BSH TECNOLOGIA E SERVICOS DE PROGRAMACAO EIRELI - Ratificando: O prazo
encerra-se às 13:19h de amanhã, dia 05/12/2019

Pregoeiro 04/12/2019
17:25:13

Suspendemos por enquanto e retomamos amanhã a partir das 13 horas

Sistema 05/12/2019
13:55:39

Senhor fornecedor FONMART TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 31.907.728/0001-25, solicito
o envio do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro 05/12/2019
13:57:47

Para FONMART TECNOLOGIA LTDA - Prazo para envio de proposta é de 20 horas corridas.
O licitante poderá encaminhar junto a proposta a sua habilitação, mas caso haja

necessidade, o pregoeiro poderá conceder 4 horas para o envio da habilitação. Itens 8.1 e
10.8 do edital

Pregoeiro 05/12/2019
13:57:56

Para FONMART TECNOLOGIA LTDA - Sr licitante, por favor, antes de encaminhar proposta
e habilitação, leia com bastante atenção o EDITAL e verifique o que se exige. Para a

proposta, encaminhe descritivo detalhado, catálogo, folder, ou outro meio para se verificar
se objeto ofertado atende ao que o edital exige.

Pregoeiro 05/12/2019
13:58:46

Para FONMART TECNOLOGIA LTDA - O prazo encerra-se às 09:56h de amanhã, dia
06/12/2019

Pregoeiro 05/12/2019
13:59:24

Suspendemos por enquanto e retomamos amanhã a partir das 13 horas.

Sistema 06/12/2019
08:52:22

Senhor Pregoeiro, o fornecedor FONMART TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF:
31.907.728/0001-25, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 06/12/2019
13:49:42

Boa tarde. Recebi a docuemntação solicitada e encaminhei a proposta e descritivo técnico
para o setor demandante avaliar e emitir posicionamento.

Pregoeiro 06/12/2019
18:03:16

Srs licitantes, como a proposta está com o setor requisitante para verificar conformidade,
suspendemos e retomamos na segunda, dia 09/12/2019, a partir das 13 horas

Pregoeiro 09/12/2019
11:13:36

Retomaremos a sessão hoje somente a partir das 15 horas

Pregoeiro 09/12/2019
15:18:35

Srs licitantes, ainda não recebi resposta do setor demandante sobre a proposta
apresentada. Aguardemos.

Pregoeiro 09/12/2019
17:01:07

Para FONMART TECNOLOGIA LTDA - Sr licitante, o setor requisitante solicitou informações
sobre a proposta apresentada.

Pregoeiro 09/12/2019
17:01:55

Para FONMART TECNOLOGIA LTDA - Favor informar sobre:

Pregoeiro 09/12/2019
17:02:13

Para FONMART TECNOLOGIA LTDA - 2.2.1.8. Mínimo de 16 portas GbE, sendo que destas
no mínimo 8 portas devem ser de 1 GbE (Ethernet RJ45). Caso as outras interfaces sejam
fibra, os gbics para cada interface devem ser fornecidos junto com os equipamentos e se
essas interfaces forem de velocidades diferentes de 1Gbps elas devem permitir que sejam

configuradas para trabalhar na velocidade de 1Gb
Pregoeiro 09/12/2019

17:02:40
Para FONMART TECNOLOGIA LTDA - 2.2.1.12 Suporte no mínimo 400 interfaces de Vlan

(802.1q); Comprovação não localizada
Pregoeiro 09/12/2019

17:02:50
Para FONMART TECNOLOGIA LTDA - 2.2.1.17. Ter capacidade de no mínimo 1000 túneis
SSL VPN, devendo fornecer os equipamentos com no mínimo 100 conexões já licenciadas

por pelo menos 5 (cinco) anos; Informar part-number da licença
Pregoeiro 09/12/2019

17:02:58
Para FONMART TECNOLOGIA LTDA - 2.2.1.21. Deve implementar decriptografia e inspeção
de tráfego SSL. Esta funcionalidade já deve estar licenciada por pelo menos 5 (cinco) anos;

Informar part-number da licença
Pregoeiro 09/12/2019

17:03:09
Para FONMART TECNOLOGIA LTDA - 2.2.1.31. A Contratada deverá fornecer licenças com
validade de 60 (sessenta) meses, tal exigência é comum no mercado pois é disponível em

sites de fabricantes de equipamentos o período exigido como tempo de garantia, nos
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serviços dos itens “a” ao “f” que compõem a solução de firewall: Informar part-number da
licença

Pregoeiro 09/12/2019
17:03:18

Para FONMART TECNOLOGIA LTDA - 2.2.1.32. O licenciamento deve prover a atualização
automática e em tempo real dos filtros de conteúdo WEB, através da categorização

contínua de novos sites da internet, dos mecanismos de prevenção a intrusão e recursos
de segurança contra novos vírus, spywares, vulnerabilidades de softwares e códigos

maliciosos Não localizado
Pregoeiro 09/12/2019

17:03:31
Para FONMART TECNOLOGIA LTDA - 2.2.1.33. As atualizações e upgrades de software e

firmware devem ser disponibilizadas à CONTRATANTE para download no site da
CONTRATADA ou do fabricante; Como será feito esse processo?

Pregoeiro 09/12/2019
17:03:41

Para FONMART TECNOLOGIA LTDA - 2.2.1.34. O serviço de suporte técnico pelo período
contratado deverá ser prestado através do acionamento da CONTRATADA, para

atendimento das necessidades de informação e restabelecimento de funcionalidades nas
condições e prazos a seguir Não localizado

Pregoeiro 09/12/2019
17:03:51

Para FONMART TECNOLOGIA LTDA - 2.2.1.75. Suporte a configuração de alta
disponibilidade Ativo/Passivo e Ativo/Ativo: Em modo transparente Informar se há part-

number de licenciamento. O equipamento suporta Ativo/Passivo e Ativo/Ativo?
Pregoeiro 09/12/2019

17:04:35
Para FONMART TECNOLOGIA LTDA - 2.2.2.1. Estes equipamentos deverão contemplar os

serviços de suporte no mínimo na modalidade 8x5 (oito horas/dia e 5 dias/semana) para o
período de 60 (sessenta) meses. O equipamento ofertado deve possuir, no mínimo, as

características técnicas do modelo de referência SonicWall SOHO Wireless que é utilizado
pelo TRE-MA e atende atualmente os requisitos técn

Pregoeiro 09/12/2019
17:04:48

Para FONMART TECNOLOGIA LTDA - características técnicas do modelo de referência
SonicWall SOHO Wireless que é utilizado pelo TRE-MA e atende atualmente os requisitos

técnicos de estabelecimento de VPN (rede privada virtual) na solução instalada no TRE-MA,
dentre os requisitos temos em destaque as seguintes características: Informar part-

number do suporte/garantia de 60 meses.
Pregoeiro 09/12/2019

17:04:59
Para FONMART TECNOLOGIA LTDA - 2.3. Serviço De Instalação/Migração e Treinamento
Hands-on O treinamento será via EAD ou in-company? Especificar como será ministrado.

Pregoeiro 09/12/2019
17:05:08

Para FONMART TECNOLOGIA LTDA - 2.4.1. Deve permitir gerenciar ao menos 30
dispositivos; O part-number informado só atende 10 dispositivos. Favor informar a

quantidade do part-number.
Pregoeiro 09/12/2019

17:05:17
Para FONMART TECNOLOGIA LTDA - 2.4.15. As alterações realizadas em um servidor de

gerência deverão ser automaticamente replicadas para o servidor redundante;
FortiManager suporta HA? O licenciamento contempla o HA do Fortimanager?

Pregoeiro 09/12/2019
17:05:32

Para FONMART TECNOLOGIA LTDA - 2.5.1 Deverá possuir garantia mínima de 60
(sessenta) meses para os equipamentos, incluindo a atualização de software (correções,
“patches”, “updates” ou novas “releases”) no regime 24x7, 24 (vinte e quatro) horas por

dia e 7(sete) dias por semana, incluindo feriados e finais de semana; Informar part-
number

Sistema 09/12/2019
17:05:55

Senhor fornecedor FONMART TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 31.907.728/0001-25, solicito
o envio do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro 09/12/2019
17:06:18

Para FONMART TECNOLOGIA LTDA - Prazo de 4 horas corridas

Pregoeiro 09/12/2019
18:11:44

Aguardemos a resposta do licitante. Suspendemos e reabrimos amanhã a partir das 13
horas. O sistema ficará aberto para o envio do enexo

Sistema 09/12/2019
19:09:50

Senhor Pregoeiro, o fornecedor FONMART TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF:
31.907.728/0001-25, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 10/12/2019
13:56:00

Srs licitantes, boa tarde. Estou no aguardo do posicionamento do setor requisitante para
dar seguimento à sessão.

Pregoeiro 10/12/2019
16:33:20

Srs boa tarde. Recebi o posicionamento do setor técnico referente a proposta analisada.
Daremos sequencia a aceitação e logo após faremos a análise habilitatória.

Pregoeiro 10/12/2019
16:36:06

Para FONMART TECNOLOGIA LTDA - Sr licitante, cumprindo exigência do TCU, solicito que
se manifeste sobre melhoria do preço ofertado. Essa manifestação é facultativa. Prazo de

10 minutos.
Pregoeiro 10/12/2019

16:46:00
Para FONMART TECNOLOGIA LTDA - No aguardo de seu posicionamento

31.907.728/0001-
25

10/12/2019
16:47:58

Prezado Sr. Pregoeiro, Infelizmente, com toda a variação cambial pela qual estamos
passando e, considerando o conjunto de licenças e perfil dos equipamentos exigidos, não

temos como mudar os valores apresentados.
Pregoeiro 10/12/2019

16:48:53
Para FONMART TECNOLOGIA LTDA - Obrigado

Pregoeiro 10/12/2019
17:00:14

Srs licitantes, deu-se a aceitação, e agora analisaremos a habilitação do licitante. Amanhã
a partir das 13 horas, caso a habilitação esteja de acordo com o edital, abriremos o prazo

para intenção de recurso. Acompanhem.
Pregoeiro 11/12/2019

13:07:58
Boa tarde, seguiremos com os trâmites das sessão.

Pregoeiro 11/12/2019
13:08:36

Já foram feita as devidas análises habilitatórias. Sigamos.

Sistema 11/12/2019
13:09:19

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 11/12/2019
13:09:59

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 11/12/2019 às
13:41:00.
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Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 11/12/2019 13:09:19 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado

Fechamento de
Prazo

11/12/2019 13:09:59 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 11/12/2019 às 13:41:00.

Data limite para registro de recurso: 16/12/2019.
Data limite para registro de contrarrazão: 19/12/2019.
Data limite para registro de decisão: 27/12/2019.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5.450 de 31 de
maio de 2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:46 horas do dia 11 de dezembro de 2019, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
CLAVIUS MARCIO BRITO MELO 
Pregoeiro Oficial

KATIA LIMA SILVA MIRANDA
Equipe de Apoio

 

 

Voltar   
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOAS

Item 1: firewall R$ 5.069,14

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço R$ 4.350,00

Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior Eleitoral 
Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins

Objeto: Registro de preços para eventual atualização da solução de firewall, conforme
especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I),
parte integrante do Edital..

Descrição: FIREWALL - Atualização da solução de firewall tipo pequeno porte com
atualização dos equipamentos Sonicwalll TZ 200/205 para no mínimo
equivalente ao Sonicwall SOHO Wireless, com serviço de suporte 8x5 cobertos
pela Garantia de 60 meses, conforme TR

CatMat: 150100 - FIREWALL , FIREWALL NOME

Data: 26/09/2019 15:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:282019 / UASG:70027

Lote/Item: 1/2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 27/09/2019 17:45

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Unidade

U F : TO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.685.932/0001-79
* VENCEDOR *

NOVA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E NETWORKING R$ 4.350,00

Marca: SONICWALL                                            
Fabricante:  SONICWALL                                            
Modelo :  SOHO WIRELESS 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
DF Brasília SETOR SRTV/SUL QUADRA 701 BLOCO O, 110 (61) 3032-6602 jacob@grupoinovva.com.br

08.990.948/0001-43 K R P CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA - EP R$ 16.856,00

Marca: SonicWall                                            
Fabricante:  SonicWall                                            
Modelo :  NSA 5650 

Relatór io  gerado no dia 03/04/2020 14:14:54  ( IP:  2804:14d:1282:8251:e1f1:ab06:3e30:4e99)

Relatório de Cotação: Solução de firewall tipo pequeno porte - PA 0001030-68.2020

Pesquisa realizada entre 03/04/2020 13:51:22 e 03/04/2020 14:10:19

I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

1) firewall 8 1 Unidade 5069,14 R$ 5.069,14

Valor Global: R$ 5.069,14

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade solução de firewall tipo pequeno porte com atualização dos equipamentos Sonicwalll TZ 200/205 para no mínimo equivalente a
o Sonicwall SOHO Wireless, com serviço de suporte 8x5 cobertos pela Garantia de 60 meses.
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
TO Palmas Q 104 NORTE RUA NE 05 CONJ 03 LT 41, 46 (63) 3215-9400

73.558.934/0001-17 ASSISNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP R$ 50.000,00

Marca: Sonicwall                                            
Fabricante:  Sonicwall                                            
Modelo :  TZ300 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP São Paulo AV MARQUES DE SAO VICENTE, 446 (11) 3644-0002 concity@concity.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5.788,28

Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior Eleitoral 
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão

Objeto: Aquisição de solução de firewall composta de duas appliances em alta
disponibilidade (HA) ativo/ativo..

Descrição: FIREWALL - Solução de firewall de pequeno porte com instalação assistida,
configuração e com garantia de 60 meses.

CatMat: 150100 - FIREWALL , FIREWALL NOME

Data: 25/11/2019 14:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:522019 / UASG:70005

Lote/Item: 1/2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 30/12/2019 10:55

Homologação: 30/12/2019 10:56

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

U F : MA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.348.741/0001-11 D R G COMERCIO DE INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA - ME R$ 5.495,00

Marca: Sonicwall                                            
Fabricante:  Sonicwall                                            
Modelo :  Sonicwall soho 

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PA Belém AV GOVERNADOR JOSE MALCHER, 937 Rodrigo da costa Rossy (91) 3241-7433 rodrigo@solustecnologia.com.br

25.359.140/0001-81 ARVVO TECNOLOGIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME R$ 5.565,00

Marca: CheckPoint                                            
Fabricante:  Checkpoint                                            
Modelo :  Checkpoint 730 

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Q SHN QUADRA 1 BLOCO A, S/N André Luiz Alves de Oliveira (61) 3553-9006 andre.oliveira@arvvo.com.br

31.907.728/0001-25
* VENCEDOR *

FONMART TECNOLOGIA LTDA R$ 5.788,28

Marca: FORTINET                                            
Fabricante:  FORTINET                                            
Modelo :  FORTINET 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
MA São Luís R GUIMARAES,, 05 (98) 2109-5500 comercial@fonmart.com.br

08.113.079/0001-79 CH TECNOLOGIA E PRODUTOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO L R$ 6.500,00

Marca: SOPHOS                                            
Fabricante:  SOPHOS                                            
Modelo :  XG86 

Endereço: Telefone:
CND VIVENDAS CAMPESTRE CONJUNTO J, S/N (61) 03327-4887

05.012.577/0001-37 QOS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - EPP R$ 14.525,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: FORTINET                                            
Fabricante:  FORTINET                                            
Modelo :  FORTIWIFI-30E 

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
PE Recife AV RIO BRANCO, 243 (81) 3471-3667/ (81) 3471-3667 walter.dotit@ig.com.br
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOAS

Média dos Preços Obtidos: R$ 5.788,28

Item 1: firewall R$ 5.788,28

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5.788,28

Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior Eleitoral 
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão

Objeto: Aquisição de solução de firewall composta de duas appliances em alta
disponibilidade (HA) ativo/ativo..

Descrição: FIREWALL - Solução de firewall de pequeno porte com instalação assistida,
configuração e com garantia de 60 meses.

CatMat: 150100 - FIREWALL , FIREWALL NOME

Data: 25/11/2019 14:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:522019 / UASG:70005

Lote/Item: 1/2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 30/12/2019 10:55

Homologação: 30/12/2019 10:56

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

U F : MA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.348.741/0001-11 D R G COMERCIO DE INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA - ME R$ 5.495,00

Relatór io  gerado no dia 03/04/2020 14:18:46  ( IP:  2804:14d:1282:8251:e1f1:ab06:3e30:4e99)

Relatório de Cotação: Solução de firewall tipo pequeno porte - PA 0001030-68.2020

Pesquisa realizada entre 03/04/2020 13:51:22 e 03/04/2020 14:10:19

I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

1) firewall 5 1 Unidade 5788,28 R$ 5.788,28

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 PODER JUDICIÁRIO | Tribunal Superior Eleitoral | Tribunal Regional Eleitoral
do Maranhão

NºPregão:522019
UASG:70005

25/11/2019 R$ 5.788,28

Valor Unitário R $
5.788,28

Valor Global: R$ 5.788,28

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade solução de firewall tipo pequeno porte com atualização dos equipamentos Sonicwalll TZ 200/205 para no mínimo equivalente a
o Sonicwall SOHO Wireless, com serviço de suporte 8x5 cobertos pela Garantia de 60 meses.
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Sonicwall                                            
Fabricante:  Sonicwall                                            
Modelo :  Sonicwall soho 
Descrição:  solução de firewall tipo 2 - de pequeno porte Sonicwall soho Garantia conforme edital entrega conforme edital                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PA Belém AV GOVERNADOR JOSE MALCHER, 937 Rodrigo da costa Rossy (91) 3241-7433 rodrigo@solustecnologia.com.br

25.359.140/0001-81 ARVVO TECNOLOGIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME R$ 5.565,00

Marca: CheckPoint                                            
Fabricante:  Checkpoint                                            
Modelo :  Checkpoint 730 
Descrição:  Solução de firewall NGFW de pequeno porte com instalação assistida, configuração e com garantia de 60 meses.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Q SHN QUADRA 1 BLOCO A, S/N André Luiz Alves de Oliveira (61) 3553-9006 andre.oliveira@arvvo.com.br

31.907.728/0001-25
* VENCEDOR *

FONMART TECNOLOGIA LTDA R$ 5.788,28

Marca: FORTINET                                            
Fabricante:  FORTINET                                            
Modelo :  FORTINET 
Descrição:  Solução de firewall de pequeno porte com instalação assistida, configuração e com garantia de 60 meses.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
MA São Luís R GUIMARAES,, 05 (98) 2109-5500 comercial@fonmart.com.br

08.113.079/0001-79 CH TECNOLOGIA E PRODUTOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO L R$ 6.500,00

Marca: SOPHOS                                            
Fabricante:  SOPHOS                                            
Modelo :  XG86 
Descrição:  Solução de firewall de pequeno porte com instalação assistida, configuração e com garantia de 60 meses.                                    

Endereço: Telefone:
CND VIVENDAS CAMPESTRE CONJUNTO J, S/N (61) 03327-4887

05.012.577/0001-37 QOS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - EPP R$ 14.525,00

Marca: FORTINET                                            
Fabricante:  FORTINET                                            
Modelo :  FORTIWIFI-30E 
Descrição:  SOLUÇÃO FORTIWIFI-30E com instalação assistida + fortimanager VM + Treinamento + configuração e com garantia de 60 meses                              
      

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
PE Recife AV RIO BRANCO, 243 (81) 3471-3667/ (81) 3471-3667 walter.dotit@ig.com.br
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E-mail - 0679211

Data de Envio: 
  03/04/2020 15:43:33

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

Para (com cópia oculta):
    comercial@tudbrasil.com.br
    contato@rjnetwork.com.br
    info@xtech.com.br
    atendimento@goinfo.com.br
    denis_guimaraes@dell.com
    rogerio@grupoinovva.com.br
    contato@aser.com.br
    vendas@microsafe.com.br
    vendas@audere.com.br
    administrativo@grupoinovva.com.br
    alexandre.barros@g3solutions.com.br
    andre.brasileiro@suporteinformatica.com
    leonardo@teltecsolutions.com.br
    teltec@teltecnetworks.com.br
    mauricio@teltecsolutions.com.br
    michel@pisontec.com
    guilherme@infiniit.com.br
    bsabino@swt.com.br
    max@plugnetshop.com.br
    plugnet@plugnetshop.com.br
    pct@pctinformatica.com.br
    maxwell@usetech.net
    olivan@grupoinovva.com.br
    henrique@printsolucao.com.br
    alexandre.pinheiro@energytelecom.com.br

Assunto: 
  Solicitação de cotação URGENTE para aquisição de FIREWALL de pequeno porte. SRP. PA 0001030-
68.2020

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

O TRE/AL pretende adquirir Firewalls de pequeno porte, por meio do sistema de registro de preços, com
registro de 160 (cento e sessenta) unidades, conforme resumo abaixo e maiores detalhes especificados
no Termo de Referência em anexo.

Solicitamos o envio de orçamento, caso possível, e com a maior brevidade possível, para que possamos
concluir o procedimento também com urgência.

Firewalls de Pequeno Porte;

Performance de IPS de 100 Mbps ou superior;

Mínimo de 512MB de memória RAM para maior confiabilidade do sistema.

Sistema Operacional do Tipo Harderizado não serão aceitos. Apenas os que forem armazenados em
memória flash.

Fonte de alimentação com operação automática entre 110/220V.

Suportar 5 interfaces 10/100/1000 Gbe;

Performance de todos os serviços ativos UTM (Gateway Antivírus, Gateway Anti Spyware, IDS, IPS e Filtro
de Conteúdo) deverá ser de 50 Mbps ou superior;

Garantia de 36 meses;
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Desde já agradecemos a atençao, colocando-nos à disposição pelo (82) 99981.2312.

Pedimos, por fim, que as respostas e orçamentos sejam também encaminhados para meu endereço
eletrônico particular (marcialmelo@yahoo.com.br), tendo em vista a realização do trabalho em casa no
momento.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312 (também whatsapp)

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0674234.html
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E-mail - 0679223

Data de Envio: 
  03/04/2020 15:50:59

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

Para (com cópia oculta):
    atendimento@altasnet.com.br
    emersom.chaves@lfcgoverno.com.br
    arnaldo.paula@altasnet.com.br

Assunto: 
  Solicitação de envio de Ata de Registro de Preços vigente para FIREWALL de pequeno porte, conforme
Termo de Referência. PA 001030-68.2020

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

O TRE/AL pretende adquirir FIREWALLs de pequeno porte, conforme Termo de Referência em anexo, pelo
Sistema de Registro de Preços. Serão 160 unidades a registrar.

Devido à urgência na aquisição, pedimos enviar-nos, caso disponível, ARP vigente com produto na mesma
especificação.

Pedimos, por fim, que as respostas sejam encaminhadas também para meu endereço eletrônico
particular (marcialmelo@yahoo.com.br), devido ao trabalho em casa no momento.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0674234.html
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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 6 / 2020

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto Registro de preço para eventual aquisição de solução Firewall para o Prédio Sede do TRE/AL, cartórios Eleitorais,
unidades e escritórios remotos.

02. Quantidade 160

03. Resumo da Especificação do
Objeto

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

Todavia, de forma resumida temos:
Firewalls de Pequeno Porte;
Performance de IPS de 100 Mbps ou superior;;
Mínimo de 512MB de memória RAM para maior confiabilidade do sistema.
Sistema Operacional do Tipo “Harderizado” não serão aceitos. Apenas os que forem

armazenados em memória flash.
Fonte de alimentação com operação automática entre 110/220V.
Suportar 5 interfaces 10/100/1000 Gbe;
Performance de todos os serviços ativos UTM (Gateway Antivírus, Gateway Anti Spyware,

IDS, IPS e Filtro de Conteúdo) deverá ser de 50 Mbps ou superior;
 
Garantia de 36 meses;

04. Valor Estimado

Com base no registro de preços do TRE/TO e no Registro de Preços passado deste Regional , temos (R$ 4.350,00
+ R$ 4.999,00)/2 e, portanto, preço médio de R$ 4.674,50. 

A ser confirmado pela SEIC/COMAP

Projeção para o exercício 2020: 40 Unidades x R$ 4.674,50,00 = R$ 186.980,00 (destinadas aos cartórios e
escritórios remotos, localizados em prédios da Justiça Eleitoal em Alagoas)

Referência: Estudos Preliminares Item 11

05. Justificativa
Efetivamente, trata-se de ampliação da confiabilidade e da segurança da malha de comunicação de dados entre a
Sede do TRE/AL e as zonas eleirorais/escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas. Desta forma, optou-se
pela expansão do uso de equipamentos Firewall NG, que suprem as necessidades da solução.

06. Prazo de Entrega O prazo máximo para o fornecimento das licenças é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos após o recebimento da
ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente.

07. Adjudicação (Por Item)
08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN). Sugerindo-se material permanente de TI.

09. Local de Entrega

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Av. Menino Marcelo, 7200D, Serraria

Maceió – AL CEP 57046-005 Tel.: (82) 3328-1947

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e sexta-feira das 7h30min Às 13h30min.
10. Unidade Fiscalizadora SSO/CIE/STI
11. Unidade Gestora SAD

12. Sanções Administrativas
Vide

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

13. Prazo de Pagamento
Vide 

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)

14. Estratégia de Recebimento
Vide 

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):
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Registro de preço para eventual aquisição de solução Firewall

para o Prédio Sede do TRE/AL, cartórios Eleitorais, unidades e escritórios
remotos.

 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Registro de preço para eventual aquisição de solução Firewall
para o Prédio Sede do TRE/AL, cartórios Eleitorais, unidades e escritórios
remotos.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

A contínua evolução na área de tecnologia da informação fornece
novas soluções que tornam mais eficientes os meios de comunicação de dados,
permitindo, desta maneira, a utilização de novos recursos como forma de
aumentar disponibilidade, segurança e performance de tais meios.

Neste sentido, surge a necessidade de fomentar Registro de
Preço para aquisição de até 160 (cento e sessenta) Firewalls de pequeno
porte, como medida de viabilização a melhoria da segurança, da performance e
da confiabilidade dos meios de comunicação que são utilizados pelos cartórios
eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas, a
acrescer camada adicional de proteção composta por IPS/IDS, filtro de
conteúdo, antimalware e antispyware.

Além dos ínúmeros contextos e relatos de invasão de redes
disponíveis na literatura ou no registro de noticiário, neste momento de
pandemia, COVID-19, com a edição dos mais diversos atos de teletrabalho ou
afastamente para realização de trabalhos a partir de casa, a solução pode
constituir medida vital para garantir conexões que, se por um lado, garantem
o acesso pelos servidores de Sistemas e dados internos da instiuição, garanta,
por outro lado, a segurança do maior ativo. maior valor de qualquer instuição:
seus dados e informaçõs.

;

A sugestão de uso de Registro de Preços, da forma como proposta, tem alicerce
no Decreto nº 7.892/2013,  art. 3º,  incisos I, II e IV, assim ponderados:

Inciso I: a aquisição de firewalls pode ser frequente, considerando a
migração progressiva da rede de dados do atual modelo de contratação -
 links dedicados, para links ADSL de menor custo;
Inciso II: a entrega deve ser sucessiva, de forma a minimizar impactos nos
prazos de garantia dos equipamentos, considerando a complexidade de sua
efetiva implantação e substituição aos equipamentos anteriores;
Inciso IV: não é possível, a priori, ter uma visão clara, da quantidade de
equipamentos efetivamente necessários para substituir o atual modelo de
conexões dedicadas.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
A contratação visa, além de promover ações no sentido de

elaborar novo instrumento que mantenha um meio para disponibilizar os
firewalls demandados, promover as condições para migração do atual modelo
de conexões dedicadas (backbone secundário) para um conjunto de menor
custo baseado em conexões ADSL, por exemplo e redundânicia de enlaces na
forma preconizada pela Resolução CNJ nº 211/2015.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Permitir a criação de malha de comunicação redundante.
Ampliar a segurança da comunicação e do acesso à Internet das zonas eleitorais
Permitir a otimização dos enlaces MPLS para uso dos sistemas eleitorais e internos
da Justiça Eleitoral
Acompanhamento centralizado da comunicação das zonas eleitorais;
Permitir criação de VPNs reguladas e geridas centralizadamente, tais como as
demandadas pelo teletrabalho motivado pela pandemia de COVID-19.

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)

O alinhamento com o PEI é identificado na visão do recursos de infraestrutura e
tecnologia em seus dois aspectos apontados:

1 – Garantir a infraestrutura física apropriadas às atividades administrativas e judiciais e

2 – Garantir a infraestrutura de TI, pois o equipamento fará parte de um conjunto de
medidas de salvaguarda e segurança da informação.

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos da Estratégia Nacional de TIC do Poder
Judiciário nos seguintes aspectos:

1. Prover infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas; e
2. Aprimorar a segurança da informação.

Alinhamento com os Objetivos Estratégicos de TIC da Justiça Eleitoral de Alagoas –
2017/2022 nos seguintes aspectos:

1. Viabilizar serviços e soluções de TIC; e
2. Aprimorar a segurança da informação.

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
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de Tecnologia da Informação (STI) e os Estudos Preliminares constantes do
Processo SEI nº 0001030-68.2020.6.02.8000.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

É pretendida a aquisiçao de forma concomite e progressiva à
contratação de enlaces em banda larga para os cartórios eleitorais.
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
vislumbrou alternativa que não o presente Registro de Preços.

 
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

Os bens e serviços a serem contratados possuem características
comuns e usuais encontradas atualmente no mercado de TIC, cujos padrões de
desempenho e de qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo
de Referência.

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de
produto específico em período determinado, portanto não se caracteriza como
serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Não haverá parcelamento, cada ordem de fornecimento derivado
do Registro de Preços deverá ser realizada de maneira integral.

Adjudicação será por item.
2.10 Vigência

Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do
Registro de Preços.

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 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.

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
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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)
Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de

infraestrutura física para a instalação de firewalls, situação essa já existente
no âmbito do TRE/AL, salvo o surgimento de demanda muito particular e além
da previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

1. CONFORMIDADE
1. O Fabricante deve comprovar participação no MAPP da Microsoft;
2. A tecnologia deve possuir pelo menos uma certificação da ICSA Labs, ICSA

Firewall ou Antivirus;
3. O fabricante da solução deverá ser avaliado pela NSS Labs (Network Security

Services) no desempenho do Next Generation Firewall Comparative Analysis
mais recente, estando no “Security Value Map” acima de 90% (noventa por
cento) da avaliação de segurança efetiva.

4. No momento da entrega dos equipamentos a proponente vencedora deverá
fornecer declaração do(s) fabricante(s), em papel timbrado com firma
reconhecida, dos produtos ofertados, declarando que a proponente possui
credenciamento do mesmo para a implantação e suporte técnico de seus
produtos;

2. COMPATIBILIDADE
1. É exigida total compatibilidade do equipamento ofertado com a plataforma de

gerenciamento e de relatórios Sonicwall Global Managment Systems (GMS),
em pleno uso por este Tribunal;

2. Caso a licitante não cote produto da marca Sonicwall, deverá apresentar
declaração da mesma que indique que o produto ofertado tem total
compatibilidade com o Sonicwall GMS.

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 da Ata de Registro de Preços 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.

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)
As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.

1. Fornecer o(s) equipamento(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;

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 de atividades da garantia;

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 e
pela execução dos serviços de garantia técnica, 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, formal
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;

10.  Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam rigorosamente às normas e

Termo de Referência - TIC 6 (0679224)         SEI 0001030-68.2020.6.02.8000 / pg. 84



aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação
do TRE/AL;

11.  Responsabilizar-
se 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 de atividades da garantia técnica.

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

Especificações do Item 01

Firewalls de Pequeno Porte

 

1. CARACTERISTICAS GERAIS
1. Os produtos de hardware ofertados devem ser novos, nunca terem sido

utilizados e não terem sido descontinuados, ou seja, devem constar na linha
atual de comercialização e suporte do fabricante;

2. Todos os componentes de hardware da solução deverão ser de um único
fabricante ou em regime de OEM não sendo permitida a integração de itens
não homologados (ex.: memórias, disco rígido, unidades óptica) de terceiros
que venha a ocasionar perda parcial ou total da garantia ou qualquer ônus
financeiro adicional durante a vigência da garantia;

3. Todas as partes e peças necessárias para operacionalização e
compatibilização do conjunto deverão ser fornecidas pelo
fornecedor/fabricante;

4. O fabricante dos equipamentos deverá prover em seu site da internet todas
as atualizações de drivers e softwares opcionais que por ventura
acompanhem os mesmos, essas devem ser disponibilizadas em suas
versões mais recentes no intuito de que os equipamentos estejam sempre
atualizados com as versões mais recentes de softwares e drivers para os
mesmos;

5. Todos os equipamentos ofertados devem do mesmo fabricante e modelo;
6. As especificações técnicas apresentadas neste documento são mínimas,

sendo aceitos equipamentos com características superiores;
7. É obrigatória a comprovação técnica de todas as características exigidas

para os equipamentos e softwares aqui solicitados, independente da
descrição da proposta do fornecedor, através de documentos que sejam de
domínio público cuja origem seja exclusivamente do fabricante dos produtos,
como catálogos, manuais, ficha de especificação técnica, informações
obtidas em sites oficiais do fabricante através da internet, indicando as
respectivas URL (Uniform Resource Locator). A simples repetição das
especificações do termo de referência sem a devida comprovação acarretará
na desclassificação da empresa proponente;

8. A solução deverá utilizar a tecnologia de firewall Stateful Packet Inspection
com Deep Packet Inspection (suportar a inspeção da área de dados do
pacote) para filtragem de tráfego IP.

9. Os produtos ofertados deverão vir acompanhados de todos os cabos e
acessórios necessários à completa instalação e operação dos mesmos;

10. Os produtos ofertados deverão vir acompanhados de documentação
impressa ou em mídia DVD/CD ou via download, em idioma português ou
inglês, contendo orientações para configuração e operação do produto
fornecido;

11. O prazo de entrega dos produtos (hardware e software) deverá ser de, no
máximo, 60 (sessenta) dias corridos após o recebimento da nota de
empenho;

12. Em appliance formato desktop , com possibilidade de instalação em kit de
montagem em rack de 19”. 

13. Não serão permitidas soluções baseadas em sistemas operacionais abertos
como Free BSD, Debian ou mesmo Linux. 

14. O equipamento deverá ser baseado em hardware desenvolvido com está
finalidade, ou seja, de um firewall não sendo baseado em plataforma X86 ou
equivalente.

15. Mínimo de 512MB de memória RAM para maior confiabilidade do sistema.
16. Sistema Operacional do Tipo “Harderizado” não serão aceitos. Apenas os

que forem armazenados em memória flash.
17. Fonte de alimentação com operação automática entre 110/220V.
18. Suportar 5 interfaces 10/100/1000 Gbe. Todas operando em modo

autosense e em modo half/full duplex, com inversão automática de
polaridade configuráveis pelo administrador do firewall para atendendo os
segmentos de segurança e rede para:

1. Segmento WAN , ou externo.
2. Segmento WAN, secundário com possibilidade de ativação de recurso

para redundância de WAN com balanceamento de carga e WAN Failover
por aplicação. O equipamento deverá suportar no mínimo
balanceamento de 4 links utilizando diferentes métricas pré-definidas
pelo sistema.

3. Segmento LAN ou rede interna.
4. Segmento LAN ou rede interna podendo ser configurado como DMZ

(Zona desmilitarizada)
5. Segmento LAN ou rede interna ou Porta de sincronismo para

funcionamento em alta disponibilidade
6. Segmento ou Zona dedicada para controle de dispositivos Wireless

dedicado com controle e configuração destes dispositivos.
19. Performance de Firewall SPI (Stateful Packet Inspection) igual ou superior a

300 Mbps.
20. Performance para inspeção de Anti-Malware  integrado no mesmo appliance:

50 Mbps ou superior 
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21. Não serão permitidas soluções baseadas em redirecionamento de tráfego
para dispositivos externos ao appliance para analise de arquivos ou pacotes
de dados. A atualização das assinaturas deverá ocorrer de forma automática
sem há necessidade de intervenção humana.

22. A solução de Gateway Antivírus deverá suportar analise de pelo menos os
protocolos, CIFS, NETBIOS, HTTP, FTP, IMAP, SMTP e POP3.

23. Performance de IPS de 100 Mbps ou superior
24. Não serão permitidas soluções baseadas em redirecionamento de tráfego

para dispositivos externos ao appliance para analise de arquivos ou pacotes
de dados.

25. A atualização das assinaturas deverá ocorrer de forma automática sem há
necessidade de intervenção humana.

26. Performance de todos os serviços ativos UTM (Gateway Antivírus, Gateway
Anti Spyware, IDS, IPS e Filtro de Conteúdo) deverá ser de 50 Mbps ou
superior. Caso o fornecedor não possa comprovar este item em
documentações públicas, o mesmo poderá comprovado através de testes
em bancada com gerador de pacotes.

27. Os Throughputs devem ser comprovados por documento de domínio público
do fabricante. A ausência de tais documentos comprobatórios reservará ao
órgão o direito de aferir a performance dos equipamentos em bancada,
assim como atendimento de todas as funcionalidades especificadas neste
edital. Caso seja comprovado o não atendimento das especificações mínimas
nos testes de bancada, o fornecedor será considerado inabilitados. Todos os
custos oriundos do teste de bancada serão por conta do fornecedor;

28. Capacidade mínima de conexões suportadas em modo firewall deverá ser de
no mínimo ou superior 10.000 Mil conexões.

29. Capacidade mínima de conexões suportadas em modo DPI (analise produnda
de pacotes com os serviços IPS, Anti-Malware (Anti-Virus e Anti-Spyware)
deverá ser de no mínimo ou superior a 10.000 Mil de conexões.

30. Suportar no mínimo 1.800 novas conexões por segundo.
31. Suportar no mínimo 25 interfaces de vlan (802.1q) suportando a definição de

seus endereços IP através da interface gráfica;
32. O equipamento deve ter a capacidade de analisar tráfegos criptografados

HTTPS/SSL onde o mesmo deverá ser descriptografado de forma
transparente a aplicação, verificado possíveis ameaças e então re-
criptografado enviado juntamente ao seu destino caso este não contenha
ame ameaças ou vulnerabilidades. Sua performance mínima para esta
funcionalidade deverá ser de 15 Mbps. 

33. Performance de VPN IPSEC (3DES & AES 256) deverá ser de 100 Mbps ou
superior.

2. FUNCIONALIDADES DE FIREWALL
1. Possibilitar o controle do tráfego para os protocolos TCP, UDP, ICMP e

serviços como FTP, DNS, P2P entre outros, baseados nos endereços de
origem e destino;

2. Possibilitar o controle sobre aplicações de forma granular com criação de
políticas sobre o fluxo de dados de entrada, saída ou ambos e;

3. Devem ser aplicados por usuário e por grupo;
4. Associado sua ação políticas de horários e dias da semana;
5. Podem ser associados a endereçamento IP baseados em sub-redes;
6. Permitindo a restrição de arquivos por sua extensão e bloqueio de anexos

através de protocolos SMTP e POP3 baseado em seus nomes ou tipos mime.
7. Permitir a filtragem de e-mails pelo seu conteúdo, através da definição de

palavras-chave e a sua forma de pesquisa;
8. Prover matriz de horários que possibilite o bloqueio de serviços com

granularidade baseada em hora, minutos, dia, dias da semana, mês e ano
que a ação deverá ser tomada. 

9. O appliance deve permitir a utilização de políticas de segurança associadas as
políticas Anti Malware, IPS/IDS e filtro de Conteúdo em diferentes segmentos
e diferentes combinações podendo ser aplicadas inclusive em sub-interfaces
estruturadas em Vlans, por sua vez associadas a diferentes zonas de
seguranças.

10. Possuir flexibilidade para liberar aplicações da inspeção profunda de pacotes,
ou seja, excluir a aplicação da checagem de recursos como Anti Malwares,
IPS entre outros.

11. Possibilitar o controle do tráfego para os protocolos GRE, H323 Full v1-5,
suporte a tecnologia a gatekeeper, SIP e IGMP baseados nos endereços
origem e destino da comunicação, 

12. Controle e gerenciamento de banda para a tecnologia VoIP sobre diferentes
segmentos de rede/segurança com inspeção profunda de segurança sobre
este serviço.

13. Prover mecanismo contra ataques de falsificação de endereços (IP Spoofing)
através da especificação da interface de rede pela qual uma comunicação
deve se originar;

14. Prover mecanismos de proteção contra ataques baseados em “DNS
Rebinding” protegendo contra códigos embutidos em páginas Web com
base em JavaScript, Flash e base Java com “malwares”. O recurso deverá
prevenir ataques e analises aos seguintes endereços:

1. Node-local address 127.0.0.1
2. Link-local address 169.254.0.0/24
3. Multicast address 224.0.0.0/24
4. Host que pertence há alguma das sub-nets conectadas a: LAN, DMZ ou

WLAN.
5. Prover servidor DHCP Interno suportando múltiplos escopos de

endereçamento para a mesma interface e a funcionalidade de DHCP
Relay; 

6. Prover a capacidade de encaminhamento de pacotes UDPs
multicast/broadcast entre diferentes interfaces e zonas de segurança
como como IP Helper suportando os protocolos e portas:

7. Time service—UDP porta 37
8. DNS—UDP porta 53
9. DHCP—UDP portas 67 e 68

10. Net-Bios DNS—UDP porta 137
11. Net-Bios Datagram—UDP porta 138
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12. Wake On LAN—UDP porta 7 e 9
13. mDNS—UDP porta 5353

15. Possuir mecanismo de forma a possibilitar o funcionamento transparente
dos protocolos FTP, Real Áudio, Real Vídeo, SIP, RTSP e H323, mesmo
quando acessados por máquinas através de conversão de endereços. Este
suporte deve funcionar tanto para acessos de dentro para fora quanto de
fora para dentro; 

16. Implementar mecanismo de sincronismo de horário através do protocolo
NTP. Para tanto o appliance deve realizar a pesquisa em pelo menos 03
servidores NTP distintos, com a configuração do tempo do intervalo de
pesquisa;

17. Prover mecanismo de conversão de endereços (NAT), de forma a possibilitar
que uma rede com endereços reservados acesse a Internet a partir de um
único endereço IP e possibilitar também um mapeamento 1-1 de forma a
permitir com que servidores internos com endereços reservados sejam
acessados externamente através de endereços válidos;

18. Permitir, sobre o recurso de NAT, o balanceamento interno de servidores e
suas aplicações sem a necessidade de inserção de um equipamento como
switches de que atuam entre as camadas 4 (quatro) e 7 (sete) do modelo
ISO/OSI.

19. Possuir mecanismo que permita que a conversão de endereços (NAT) seja
feita de forma dependente do destino de uma comunicação, possibilitando
que uma máquina, ou grupo de máquinas, tenham seus endereços
convertidos para endereços diferentes de acordo com o endereço destino;

20. Possuir mecanismo que permita conversão de portas (PAT);
21. Possuir gerenciamento de tráfego de entrada ou saida, por serviços,

endereços IP e regra de firewall, permitindo definir banda mínima garantida e
máxima permitida em porcentagem (%) para cada regra definida.

22. Possuir controle de número máximo de sessões TCP, previnindo a exaustão
de recursos do appliance e permitindo a definição de um percentual do
número total de sessões disponíveis que podem ser utilizadas para uma
determinada conexão definida por regra de acesso.

23. Implementar 802.1p e classe de serviços  CoS (Class of Service) de DSCP
(Differentiated Services Code Points);

24. Permitir remarcação de pacotes utilizando TOS e/ou DSCP;
25. Possuir roteamento RIP, OSPF e BGP, com configuração pela interface

gráfica;
26. Possuir suporte ao protocolo SNMP versões 2 e 3;
27. Possui suporte a log via syslog;
28. Possuir mecanismo para possibilitar a aplicação de correções e atualizações

para o firewall remotamente através da interface gráfica;
29. Permitir a visualização em tempo real de todas as conexões TCP e sessões

UDP que se encontrem ativas através do firewall. 
30. Permitir a geração de gráficos em tempo real, representando os serviços

mais utilizados e as máquinas mais acessadas em um dado momento;
31. Permitir a visualização de estatísticas do uso de CPU do appliance o através

da interface gráfica remota em tempo real;
3. PREVENÇÃO DE INTRUSÃO

1. Possuir Mecanismo de IPS / IDS, com suporte a pelo menos 3.000
assinaturas de ataques completamente integrados ao Firewall;

2. O Sistema de detecção e proteção de intrusão deverá estar orientado à
proteção de redes;

3. Possuir tecnologia de detecção baseada em assinatura;
4. Possuir capacidade de remontagem de pacotes para identificação de

ataques;
5. Deverá possuir capacidade de agrupar assinaturas para um determinado tipo

de ataque. Exemplo: agrupar todas as assinaturas relacionadas à webserver
para que seja usado para proteção específica de Servidores Web;

6. Deverá possuir capacidade de análise de tráfego para a detecção e bloqueio
de anomalias como Denial of Service (DoS) do tipo Flood, Scan, Session e
Sweep.

7. Atualizar automaticamente as assinaturas para o sistema de detecção de
intrusos sem intervenção do administrador

8. Reconhecimento de padrões;
9. Análise de protocolos;

10. Detecção de anomalias;
11. Detecção de ataques de RPC (Remote procedure call);
12. Proteção contra ataques DNS (Domain Name System);
13. Proteção contra ataques de ICMP (Internet Control Message Protocol);
14. Suportar reconhecimento de ataques de DDoS, reconnaissance, exploits e

evasion;
4. FILTRO DE CONTEÚDO

1. Possuir base contendo no mínimo 20 milhões de sites internet web já
registrados e classificados com atualização automática;

2. Suporte a filtragem para, no mínimo, 56 categorias e com, pelo menos, as
seguintes categorias: violência, nudismo, roupas intimas/banho, pornografia,
armas, ódio / racismo, cultos / ocultismo,drogas / drogas ilegais, crimes /
comportamento ilegal, educação sexual, jogos, álcool / tabagismo, conteúdo
adulto, conteúdo questionável, artes e entretenimento, bancos / e-trading,
chat, negócios e economia, tecnologia de computadores e Internet, e-mail
pessoal, jogos de azar , hacking, humor, busca de empregos, newsgroups,
encontros pessoais, restaurantes / jantar, portais de busca, shopping e
portais de compras, MP3, download de software, viagens e WEB hosting;

3. Capacidade de submissão de novos sites através de portal web ou suporte
do Fabricante;

4. Implementar filtro de conteúdo transparente para o protocolo HTTP, de
forma a dispensar a configuração dos browsers das máquinas clientes.

5. O administrador poderá adicionar filtros por palavra-chave de modo
específico;

6. A política de Filtros de conteúdo deverá ser baseada em horário do dia e dia
da semana.

7. Suportar recurso de autenticação única para todo o ambiente de rede, ou
seja, utilizando a plataforma de autenticação atual que pode ser de LDAP ou
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AD; o perfil de cada usuário deverá ser obtido automaticamente para o
controle das políticas de Filtro de Conteúdo sem a necessidade de uma nova
autenticação.

8. Permitir a criação de listas personalizadas de URLs permitidas – lista branca e
bloqueadas, assim como, lista negra;

9. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por endereço IP de
origem;

10. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por subrede de
origem;

11. Deverá permitir o bloqueio Web através de senha pré configura pelo
administrador

12. Deverá permitir criar política de confirmação de acesso
13. Deverá bloquear sites embarcados dentro outro sites como por exemplo

translate.google.com.br 
14. Exibir mensagens de bloqueio customizável pelos Administradores para

resposta aos usuários na tentativa de acesso a recursos proibidos pela
política de segurança interna;

15. Permitir a criação de pelo menos 5 categorias personalizadas;
16. Permitir a filtragem de todo o conteúdo do tráfego WEB de URLs conhecidas

como fonte de material impróprio e códigos (programas/scripts) maliciosos
em applets Java, cookies, activeX através de base de URL própria atualizável;

5. CONTROLE DE APLICAÇÕES
1. Deverá reconhecer no mínimo 1.500 aplicações;
2. Capacidade para realizar filtragens/inspeções dentro de portas TCP

conhecidas por exemplo porta 80 http, buscando por aplicações que
potencialmente expõe o ambiente como: P2P, Kazaa, Morpheus, BitTorrent
ou messengers

3. Controlar o uso dos serviços de Instant Messengers  como MSN, YAHOO,
Google Talk, ICQ, de acordo com o perfil de cada usuário ou grupo de
usuários, de modo a definir, para cada perfil, se ele pode ou não realizar
download e/ou upload de arquivos, limitar as extensões dos arquivos que
podem ser enviados/recebidos e permissões e bloqueio de sua utilização
baseados em horários pré-determinados pelo administrador será obrigatório
para este item.

4. Deverá controlar software FreeProxy tais como ToR, Ultrasurf, Freegate,etc.
5. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por subrede de

origem e destino;
6. Funcionalidade de Controle de Banda (QoS)
7. Permitir o controle e a priorização do tráfego, priorizando e garantindo banda

para as aplicações (inbound/outbound) através da classificação dos pacotes
(Shaping), criação de filas de prioridade e gerência de congestionamento;

8. Limitar individualmente a banda utilizada por aplicação
9. Deverá integrar-se ao serviço de diretório padrão LDAP, inclusive o Microsoft

Active Directory, reconhecendo grupos de usuários cadastrados;
10. Deverá prover funcionalidade de identificação transparente de usuários

cadastrados no Microsoft Active Directory e LDAP;
11. Deverá controlar (limitar) individualmente a banda utilizada por grupo de

usuários do Microsoft Active Directory e LDAP;
12. Deverá controlar (limitar) individualmente a banda utilizada por subrede de

origem e destino;
13. Deverá controlar (limitar) individualmente a banda utilizada por endereço IP

de origem e destino.
6. VPN

1. Suportar no mínimo 10 túneis VPN IPSEC do tipo site-to-site já licenciadas. 
2. Suportar no mínimo 1 túneis VPN IPSEC do tipo client-to-site já licenciadas

podendo suportar no futuro, baseado na aquisição de licenciamento, 5
túneis.

3. Suportar no mínimo 1 conexões clientes do tipo SSL sem custo e 10
licenças/conexões futuras baseadas em licenciamento adicional.

4. Suportar políticas de roteamento sobre conexões VPN IPSEC do tipo site-to-
site com diferentes métricas e serviços. A rota poderá prover aos usuários
diferentes caminhos redundantes sobre todas as conexões VPN IPSEC.

5. Implementar os esquemas de troca de chaves manual, IKE e IKEv2  por Pré-
Shared Key, Certificados digitais e XAUTH client authentication;

6. Permitir a definição de um gateway redundante para terminação de VPN no
caso de queda do circuito primário;

7. Permitir que seja criado politicas de roteamentos estáticos utilizando IPs de
origem, destino, serviços e a própria VPN como parte encaminhadora deste
tráfego sendo este visto pela regra de roteamento, como uma interface
simples de rede para encaminhamento do tráfego.

8. Suportar a criação de túneis IP sobre IP (IPSEC Tunnel), de modo a
possibilitar que duas redes com endereço inválido possam se comunicar
através da Internet;

7. AUTENTICAÇÃO
1. Permitir a utilização de LDAP, AD e RADIUS;
2. Permitir o cadastro manual dos usuários e grupos diretamente na interface

de gerencia remota do Firewall, caso onde se dispensa um autenticador
remoto para o mesmo;

3. Permitir a integração com qualquer autoridade certificadora emissora de
certificados X509 que seguir o padrão de PKI descrito na RFC 2459, inclusive
verificando as CRLs emitidas periodicamente pelas autoridades, que devem
ser obtidas automaticamente pelo firewall via protocolos HTTP e LDAP;

4. Permitir o controle de acesso por usuário, para plataformas Windows Me,
NT, 2000, 2000, XP, Windows 7 , Windows 8 e Windows 10 de forma
transparente, para todos os serviços suportados, de forma que ao efetuar o
logon na rede, um determinado usuário tenha seu perfil de acesso
automaticamente configurado;

5. Permitir a restrição de atribuição de perfil de acesso a usuário ou grupo
independente ao endereço IP da máquina que o usuário esteja utilizando.

6. Suportar recurso de autenticação única para todo o ambiente de rede, ou
seja, utilizando a plataforma de autenticação atual que pode ser de LDAP ou
AD; o perfil de cada usuário deverá ser obtido automaticamente através de
regras no Firewall DPI (Deep Packet Inspection) sem a necessidade de uma
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nova autenticação como por exemplo, para os serviços de navegação a
Internet atuando assim de forma toda transparente ao usuário. Serviços
como HTTP, HTTPS devem apenas consultar uma base de dados de usuários
e grupos de servidores 2008/2012 com AD;

8. ADMINISTRAÇÃO
1. Suportar no mínimo 250 usuários autenticados com serviços ativos e

identificados passando por este dispositivo de segurança em um único
dispositivo de segurança. Políticas baseadas por grupos de usuários deverão
ser suportadas por este dispositivo. Está comprovação poderá ser exigida
em testes sobe o ambiente de produção com o fornecimento do produto
para comprovação deste e demais itens.

2. Permitir a criação de perfis de administração distintos, de forma a possibilitar
a definição de diversos administradores para o firewall, cada um responsável
por determinadas tarefas da administração;

3. Fornecer gerência remota, com interface gráfica nativa;
4. Fornecer interface gráfica para no mínimo 3 usuários;
5. A interface gráfica deverá possuir assistentes para facilitar a configuração

inicial e a realização das tarefas mais comuns na administração do firewall,
incluindo a configuração de VPN IPSECs, NAT, perfis de acesso e regras de
filtragem;

6. Possuir mecanismo que permita a realização de cópias de segurança
(backups) e sua posterior restauração remotamente, através da interface
gráfica, sem necessidade de se reinicializar o sistema;

7. Permitir a visualização em tempo real de todas as conexões TCP e sessões
UDP que se encontrem ativas através do firewall e a remoção de qualquer
uma destas sessões ou conexões;

8. Permitir a visualização de estatísticas do uso de CPU, memória da máquina
onde o firewall está rodando e tráfego de rede em todas as interfaces do
Firewall através da interface gráfica remota, em tempo real e em forma
tabular e gráfica;

9. Permitir a conexão simultânea de vários administradores, sendo um deles
com poderes de alteração de configurações e os demais apenas de
visualização das mesmas. Permitir que o segundo ao se conectar possa
enviar uma mensagem ao primeiro através da interface de administração.

10. Possibilitar o registro de toda a comunicação realizada através do firewall, e
de todas as tentativas de abertura de sessões ou conexões que forem
recusadas pelo mesmo;

11. Possuir interface orientada a linha de comando para a administração do
firewall a partir do console ou conexão SSH sendo está múltiplas sessões
simultâneas.

12. Possuir mecanismo que permita inspecionar o tráfego de rede em tempo real
(sniffer) via interface gráfica, podendo opcionalmente exportar os dados
visualizados para arquivo formato PCAP e permitindo a filtragem dos pacotes
por protocolo, endereço IP origem e/ou destino e porta IP origem e/ou
destino, usando uma linguagem textual;

13. Permitir a visualização do tráfego de rede em tempo real tanto nas interfaces
de rede do Firewall quando nos pontos internos do mesmo: anterior e
posterior à filtragem de pacotes, onde o efeito do NAT (tradução de
endereços) é eliminado;

14. Possuir sistema de respostas automáticas que possibilite alertar
imediatamente o administrador através de e-mails, janelas de alerta na
interface gráfica, execução de programas e envio de Traps SNMP;

9. RELATÓRIO
1. Ser capaz de visualizar, de forma direta no appliance e em tempo real, as

aplicações mais utilizadas, os usuários que mais estão utilizando estes
recursos informando sua sessão, total de pacotes enviados, total de bytes
enviados e média de utilização em Kbps, URLs acessadas e ameaças
identificadas.

2. Possibilitar a geração de pelo menos os seguintes tipos de relatório com
cruzamento de informações, mostrados em formato HTML: máquinas
acessadas X serviços bloqueados, usuários X URLs acessadas, usuários X
categorias Web bloqueadas (em caso de utilização de um filtro de conteúdo
Web);

3. Possibilitar a geração de pelo menos os seguintes tipos de relatório,
mostrados em formato HTML: máquinas mais acessadas, serviços mais
utilizados, usuários que mais utilizaram serviços, URLs mais visualizadas, ou
categorias Web mais acessadas (em caso de existência de um filtro de
conteúdo Web), maiores emissores e receptores de e-mail;

4. Permitir o envio dos relatórios, através de email para usuários prédefinidos;
5. Possuir relatórios prédefinidos na solução e permitir a criação de relatórios

customizados;
6. Possibilitar a geração dos relatórios sob demanda e através de agendamento

diário, semanal e mensal. No caso de agendamento, os relatórios deverão
ser publicados de forma automática

7. Disponibilizar download dos relatórios gerados;
10. GARANTIA, SUPORTE E LICENCIAMENTO

1. O licenciamento para todos os serviços de Next Generation Firewall deverá
ser de 36 meses.

2. A garantia deverá ser de 36 meses.
3. Deve contemplar suporte do Fabricante pelo período vigente, com no

mínimo, as seguintes características:
1. O suporte do fabricante deve ter um sistema de abertura de chamados

para acompanhamento – funcionando 24 horas por dia e 7 dias por
semana

2. Deve assegurar a utilização de novas versões de software da solução
sem ônus a Licitante, sempre que esta estiver disponível a qualquer
cliente

3. Deve permitir o acesso à base de conhecimento da solução.
11. CONFORMIDADE

1. O Fabricante deve comprovar participação no MAPP da Microsoft;
2. A tecnologia deve possuir pelo menos uma certificação da ICSA Labs, ICSA

Firewall ou Antivirus;
3. O fabricante da solução deverá ser avaliado pela NSS Labs (Network Security
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Services) no desempenho do Next Generation Firewall Comparative Analysis
mais recente, estando no “Security Value Map” acima de 90% (noventa por
cento) da avaliação de segurança efetiva.

4. No momento da entrega dos equipamentos a proponente vencedora deverá
fornecer declaração do(s) fabricante(s), em papel timbrado com firma
reconhecida, dos produtos ofertados, declarando que a proponente possui
credenciamento do mesmo para a implantação e suporte técnico de seus
produtos;

12. COMPATIBILIDADE
1. É exigida total compatibilidade do equipamento ofertado com a plataforma de

gerenciamento e de relatórios Sonicwall Global Managment Systems (GMS),
em pleno uso por este Tribunal;

2. Caso a licitante não cote produto da marca Sonicwall, deverá apresentar
declaração da mesma que indique que o produto ofertado tem total
compatibilidade com o Sonicwall GMS.

 

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 equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos
quantitativos indicados no pedido de fornecimento;

2. A garantia dos equipamentos deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá
seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;

3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) equipamento(s);

4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;

5. Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro uso e não
deverão conter marcas, amassados, arranhões ou outros problemas e, ainda,
serem entregues em pleno estado de funcionamento;

6. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações
técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;

7. 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
durante o período de garantia;

8. 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;

9.  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 equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas;

2. Após a entrega, os 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 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 bens
pertencentes ao escopo desta contratação.

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

Termo de Referência - TIC 6 (0679224)         SEI 0001030-68.2020.6.02.8000 / pg. 90



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 equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante
são resguardados por legislação nacional e internacional.

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 Ordem de Fornecimento, no

caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos, limitada a
incidência a 20 (vinte) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
5% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

2. No caso de atraso injustificado na entrega dos equipamentos por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 10%
sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
registro de preços do Fornecedor;

ii.  0,5% por dia, sobre o valor do equipamento,
no caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia, limitada a incidência 30
(trinta) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na solução do chamado de garantia por prazo superior
a 30 (trinta) dias corridos, aplica-se adicionalmente, a multa de
1% sobre o valor da Ordem de Fornecimento; e

2. A multa por atraso relacionada ao item
anterior será auferida por Ordem de Fornecimento e aplicada somente uma única vez a
cada mês, independente da quantidade de equipamentos sem
solução.

iii. 5% sobre o valor constante da Ordem de Fornecimento, no caso de
inexecução parcial da obrigação assumida;

iv. 10% sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de inexecução
total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do registro
de preços do Fornecedor;

v. 5% sobre o valor global estimado da Ata de Ata de Registro de Preços,
na hipótese de recusa em assinar a Ata ou o instrumento do contrato,
ou retirar a Ordem de Fornecimento.

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 de garantia dos equipamentos poderá resultar no
cancelamento do registro de preços com a Contratada.

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)
 
Garantia mínima de 03 (três) anos.
Estar comprovadamente ainda em produção.
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Conformidade com o presente Termo de Referência.
5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação
(Art. 18, § 3º, III, V)

 

 

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX

 

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00

 

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI 

 

Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao
Pregão Eletrônico suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa
Empresa, o fornecimento abaixo discriminado:

 

Item da Ata Descrição Qtd. Solicitada Valor Unitário (R$) Valor Total (R$)

     
     

TOTAL:  

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços
pretendido serão cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI.

Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento
da autorização de fornecimento, nota de empenho ou instrumento formal e
equivalente, conforme contrato.

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos).

 

 

RESUMO DE STATUS DA ATA

QUANTITATIVO TOTAL
REGISTRADO:  

Quantitativo executado via

Ordem de Fornecicimento nº
001/20YY 

 

Quantitativo executado via

Ordem de Fornecicimento nº
002/20YY 

 

SALDO ATA:  

 

 

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX
Maceió, 03 de abril de 2020.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 03/04/2020, às 15:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0679224 e o código CRC F9F3D885.

0001030-68.2020.6.02.8000 0679224v4
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ENC: Solicitação de cotação URGENTE para aquisição de FIREWALL de pequeno porte. SRP.
PA 0001030-68.2020

De: Cezar carioca (cezar.carioca@inovazul.com.br)

Para: seic@tre-al.jus.br; marcialmelo@yahoo.com.br

Cc: administrativo@inovazul.com.br; kleyton@inovazul.com.br

Data: quarta-feira, 8 de abril de 2020 13:00 BRT

Prezada Márcia, bom dia!

 

Estamos trabalhando na cotação.

 

Responderemos em breve!

 

Atenciosamente,

 

Cezar Augusto A. Carioca
+55 61 9 9908-1975 cezar.carioca@inova

zul.com.br
+55 61 3703-4444 www.inovazul.com.br
SRTV/Sul, Quadra 701, Lote 04, Bloco “O”, Sala 386
Ed. Multiempresarial, Asa Sul – Brasília CEP 70.340-000

 

 

De: Dayane Europeu <administrativo@grupoinovva.com.br> 
Enviada em: sexta-feira, 3 de abril de 2020 15:43
Para: cezar. carioca <CEZAR.CARIOCA@inovazul.com.br>; José Jacob <jacob@inovazul.com.br>; Kleyton Oliveira
<kleyton@inovazul.com.br>; Rodrigo Santos <suporte@inovazul.com.br>
Assunto: Fwd: Solicitação de cotação URGENTE para aquisição de FIREWALL de pequeno porte. SRP. PA 0001030-
68.2020

 

PSC

---------- Forwarded message ---------
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Date: sex., 3 de abr. de 2020 às 15:43
Subject: Solicitação de cotação URGENTE para aquisição de FIREWALL de pequeno porte. SRP. PA 0001030-
68.2020
To:

Prezados Senhores,

O TRE/AL pretende adquirir Firewalls de pequeno porte, por meio do sistema de registro de preços, com registro de
160 (cento e sessenta) unidades, conforme resumo abaixo e maiores detalhes especificados no Termo de Referência
em anexo.

Solicitamos o envio de orçamento, caso possível, e com a maior brevidade possível, para que possamos concluir o
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procedimento também com urgência.

Firewalls de Pequeno Porte;

Performance de IPS de 100 Mbps ou superior;

Mínimo de 512MB de memória RAM para maior confiabilidade do sistema.

Sistema Operacional do Tipo “Harderizado” não serão aceitos. Apenas os que forem armazenados em memória flash.

Fonte de alimentação com operação automática entre 110/220V.

Suportar 5 interfaces 10/100/1000 Gbe;

Performance de todos os serviços ativos UTM (Gateway Antivírus, Gateway Anti Spyware, IDS, IPS e Filtro de
Conteúdo) deverá ser de 50 Mbps ou superior;

Garantia de 36 meses;

Desde já agradecemos a atençao, colocando-nos à disposição pelo (82) 99981.2312.

Pedimos, por fim, que as respostas e orçamentos sejam também encaminhados para meu endereço eletrônico
particular (marcialmelo@yahoo.com.br), tendo em vista a realização do trabalho em casa no momento.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312 (também whatsapp)

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38

 

--

Termo_de_Referencia___TIC_0674234.html
141kB
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RES: Solicitação de cotação URGENTE para aquisição de
FIREWALL de pequeno porte. SRP. PA 0001030-68.2020

Yahoo/Entrada

Boa tarde Marcia, tudo bem?

 

                Estou enviando a nossa proposta para firewall de pequeno porte, conforme especificado no
Termo de Referência enviado.

 

Atenciosamente,

 

 

 

 

Prezados Senhores,

O TRE/AL pretende adquirir Firewalls de pequeno porte, por meio do sistema de registro de preços,
com registro de 160 (cento e sessenta) unidades, conforme resumo abaixo e maiores detalhes
especificados no Termo de Referência em anexo.

Solicitamos o envio de orçamento, caso possível, e com a maior brevidade possível, para que
possamos concluir o procedimento também com urgência.

Firewalls de Pequeno Porte;

Performance de IPS de 100 Mbps ou superior;

Mínimo de 512MB de memória RAM para maior confiabilidade do sistema.

Sistema Operacional do Tipo “Harderizado” não serão aceitos. Apenas os que forem armazenados
em memória flash.

Fonte de alimentação com operação automática entre 110/220V.

Suportar 5 interfaces 10/100/1000 Gbe;

Performance de todos os serviços ativos UTM (Gateway Antivírus, Gateway Anti Spyware, IDS, IPS e
Filtro de Conteúdo) deverá ser de 50 Mbps ou superior;

Garantia de 36 meses;

Desde já agradecemos a atençao, colocando-nos à disposição pelo (82) 99981.2312.

Pedimos, por fim, que as respostas e orçamentos sejam também encaminhados para meu endereço
eletrônico particular (marcialmelo@yahoo.com.br), tendo em vista a realização do trabalho em casa
no momento.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312 (também whatsapp)

suporte@inovazul.com.br
Para: seic@tre-al.jus.br,
marcialmelo@yahoo.com.br
Cc: 'José Jacob', Cezar carioca

qui., 9 de abr. às 16:15

13
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PROPOSTA COMERCIAL 
 
 
 

1. INFORMAÇÕES DA PROPOSTA 

 

Nº documento: INC_TRE-AL_09042020_001_RBS_PCOM Data: 09/04/2020 
Cliente: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
Objeto: Firewalls de pequeno porte 
Fabricante: Sonicwall 
Contato: Maria Márcia Leite de Melo 

 
 

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

Validade da Proposta: 60 dias corridos a partir da data de emissão. 
Valores: Valores expressos em Reais, com impostos inclusos. 
Prazo de Entrega: 60 dias corridos. 
Prazo de Pagamento: 15 dias após a entrega. 

 
 

3. DADOS DA EMPRESA 

 

Razão Social: INOVAZUL CHAIN COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO EIRELI 

CNPJ: 28.899.422/0001-60 
I.E.: 07.831.192/001-95 
Endereço: ST SRTV/SUL QUADRA 701 BLOCO O Nº 110 SALA 386 - ED. 

MULTIEMPRESARIAL – ASA SUL – CEP 70.340-000 - BRASILIA/DF 

 
 

4. DADOS BANCÁRIOS 

 

Banco: Banco Sicoob (756) 
Agência/Praça: 4001 – Brasília - DF 
Conta Corrente: 115361-7 
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5. VALORES 

 
Essa proposta contempla a aquisição de firewalls de pequenos porte, modelo SOHO 250 + 
licenciamento do tipo BUNDLE para 3 anos para funcionalidades de segurança. 
 
 
ITEM ESPECIFICAÇÃO – DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

   01 
SONICWALL SOHO 250 – Part Number: 02-SSC-
0938 

160 R$           3.736,50 R$      597.840,00 

02 

ADVANCED GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE 
FOR SOHO 250 SERIES 3YR – Part Number: 02-SSC-
1728 

160 R$           5.286,75 R$      845.880,00 

VALOR TOTAL DO LOTE: R$   1.443.720,00 (Um milhão, quatrocentos e quarenta e três mil, 
setecentos e vinte reais) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jacob Nácul 

Diretor Executivo 

jacob@inovazul.com.br 

(61) 3703-4444 
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Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

PA 0001030-68.2020
Unidade 1 160

Objeto - CATMAT nº 150100

Fontes de Consulta
Valores  

obtidos

Afastamento em 

relação à média 

dos valores 

obtidos

Subconjunto 

formado sem os 

elementos com 

afastamento 

superior a um 

desvio padrão acima 

da média dos 

valores obtidos 

ARP TRE/TO - item 2 (0678838) 4.350,00 -2.037,18 4.350,00

Aquisição TRE/MA - B. Preços (0679092) 5.788,28 -598,90 5.788,28

InovAzul (0683735) 9.023,25 2.636,07 Desconsiderado

Coeficiente de Variação dos Valores 

Obtidos 

30,60%

quando CV maior que 20%, será 

utilizado o critério da média ajustada, 

definindo a Média dos elementos do 

subconjunto para cálculo do valor 

estimado

Média dos 

valores obtidos

Desvio Padrão 

dos valores 

obtidos

Média dos 

elementos do 

Subconjunto

Q = quantidade de valores obtidos     3
ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)

Total Estimado

Para 40 unidades: 202.765,60

5.069,14 811.062,40

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Firewalls de Pequeno Porte - SRP

 o cálculo da Média dos Valores Obtidos será válido 

quando o conjunto de dados dos Valores Obtidos apresentar 

um Coeficiente de Variação (CV) menor ou igual a 20%

A Planilha  pode ser utilizada 6.387,18 1.954,28 5.069,14
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de abril de 2020.
À COMAP,
Senhora Coordenadora,
Veio o procedimento a esta Seção de Instrução de

Contratações - SEIC, para pesquisa de preços (Despacho
COMAP 0677266), com vistas à aquisição, por meio de
registro de preços, de 160 unidades de Firewals de pequeno
porte, com garantia mínima de 36 meses, conforme Termo de
Referência 0679224.

Consultadas diversas empresas do ramo, conforme
eventos 0679211 e 0679223, recebemos, até o
momento, apenas uma proposta da empresa InovAzul
(0683735), no valor unitário de R$ 9.023,25 (nove mil, vinte e
três reais e vinte e cinco centavos)  .

Em paralelo, fizemos uma ampla pesquisa no Banco
de Preços e encontramos dois procedimentos relativos ao
mesmo equipamento, ambos de Tribunais Regionais
Eleitorais, sendo um do Maranhão e outro do Tocantins,
conforme Relatório 0679091. Juntamos, ainda, cópia da ARP
do TRE/TO, com vigência até outubro de 2020 (0678838), a
qual fora apontada também pela unidade demandante no TR.

Preenchida a Planilha de Estimativa de Preços, com
base nos valores obtidos, conforme evento 0683837,
encontramos o valor  médio unitário de R$ 5.069,14 (cinco
mil, sessenta e nove reais e quatorze centavos) para a
aquisição pretendida, desconsiderado o preço apresentado
pela empresa InovAzul, por exceder o coeficente de variação
dos valores obtidos em mais de 20%, de acordo com o  critério
adotado na Planilha para cálculo da média ajustada,
estimando o valor total de R$ 811.062,40 (oitocentos e onze
mil, sessenta e dois reais e quarenta centavos) para o registro
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de preços de 160 unidades e de R$ 202.765,60 (duzentos e
dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta
centavos) para a aquisição mínima prevista de 40 unidades
neste exercício de 2020.

Assim, sugerimos, salvo melhor juízo e após
manifestação da unidade demandante, que a aquisição seja
feita por meio de licitação, pregão eletrônico, pelo sistema de
registro de preços, com base na Lei nº 10.520/2002,
regulamentada pelos Decretos nºs 7.892/2013 e 10.024/2019,
com ampla participação.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 13/04/2020, às 16:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 13/04/2020, às 16:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0683840 e o código CRC AB3C634B.

0001030-68.2020.6.02.8000 0683840v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de abril de 2020.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0683840, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria, em
atendimento ao artigo 9º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 13/04/2020, às 20:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0684316 e o código CRC D3601A9A.

0001030-68.2020.6.02.8000 0684316v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de abril de 2020.
À STI.

 
 
Senhor Secretário,
 
Tendo em vista a estimativa de preços informada pela

SEIC, na ordem de R$ 202.765,60 (duzentos e dois mil, setecentos e
sessenta e cinco reais e sessenta centavos) para a aquisição mínima
prevista de 40 unidades neste exercício de 2020, no despacho de
evento nº 0683840, solicito de V. Sa. confirmar se a pretendida
aquisição, nesse montante, poderá ser viabilizada à conta das
disponibilidades orçamentárias destinadas a contemplar o plano das
contratações de TIC do corrente exercício.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/04/2020, às 14:37, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0685060 e o código CRC CE0AAE2E.

0001030-68.2020.6.02.8000 0685060v1
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DESPACHO

Maceió, 17 de abril de 2020.
Ao Senhor Coordenador de Infraestrutura para

manifestação.
 
Registro que a última alteração do Plano de

Contratações de Soluções de TIC do exercício 2020 foi
submetida ao Senhor Presidente (processo nº 0003440-
02.2020.6.02.8000).

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 17/04/2020, às 16:12, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0687607 e o código CRC 9074F70C.

0001030-68.2020.6.02.8000 0687607v1
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DESPACHO

Maceió, 17 de abril de 2020.
À STI e SAD
 
Srs. Secretários,
 
No que tange ao último parágrafo do Despacho

SEIC 0683840, permitam-me fazer as seguintes ponderações:
 

1. O preço médio unitário encontrado foi de R$ 5.069,14 (cinco mil,
sessenta e nove reais e quatorze centavos), com garantia de 36
(trinta e seis) meses;

2. A ARP do TRE/TO, com vigência até outubro de 2020 (0678838),
tem preço unitário fixado em R$ 4.350,00 (quatro mil, trezentos
e cinquenta reais), com garantia de 60 (sessenta) meses;

3. A aquisição estimada para o exercício 2020 é de 40 (quarenta)
unidades;

4. Demais unidades seriam destinadas a atender, de acordo com a
demanda e entendimento superior, demanda de VPNs
formalmente controladas de ponta a ponta, via appliance firewall,
em decorrência da pandemia de COVID-19, para a qual, por hora,
tem-se aplicado solução de contorno.

 
Dado o exposto, eventual adesão à ARP do TRE/TO,

com vigência até outubro de 2020 (0678838), representa R$
719,14 (setecentos e dezenove reais e quatorze centavos) a
menos por unidade, em relação ao preço médio encontrado,
com o ganho de 24 (vinte quatro) meses de garantia.

Sendo assim, sugere-se avaliar a adesão à ARP do
TRE/TO no sentido de adquirir as 40 (quarenta) unidades
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estimadas para o exercício 2020.
Por fim, caso entendimento superiorge para dar

continuidade a aquisição doutras unidades por conta da
pandemia de COVID-19, sugere-se, ainda, a aquisição do
limita da ARP do TRE/TO, dada a vantajosidade econômica
assinalada, para só então dar continuidade ao que sugeriu a
SEIC, ou seja, a aquisição seja feita por meio de licitação,
pregão eletrônico, pelo sistema de registro de preços, com
base na Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos
nºs 7.892/2013 e 10.024/2019, com ampla participação.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 17/04/2020, às 23:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0687753 e o código CRC FDCE5B4E.

0001030-68.2020.6.02.8000 0687753v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de abril de 2020.
Ao Senhor Secretário de Administração para

avaliação da manifestação do Senhor Coordenador de
Infraestrutura.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 20/04/2020, às 11:21, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0687829 e o código CRC 43A35EBF.

0001030-68.2020.6.02.8000 0687829v1

Despacho STI 0687829         SEI 0001030-68.2020.6.02.8000 / pg. 108



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

 

DESPACHO

Maceió, 18 de abril de 2020.
À STI/COINF
 
Em atenção ao Despacho COINF 0687753, observa-

se que da ata constam 50 itens registrados (item 2), de tal
forma que só será possível formular adesão para 25 unidades,
de acordo com o item 3.5.3 da Ata (doc. 0678838) e o disposto
no art. 22, § 3º, do Decreto nº 7.892/13.

Em contato por telefone, o Secretaria de
Administração do TRE-TO informou que o gestor da ata
assinalou ser possível atender nossa solicitação, por parte
daquele Tribunal. Diante desse fato, consulto se há interesse
em adquirir as 25 unidades dessa forma, ressalvando, no
entanto, que ainda precisa ser formalizado o pedido e
acolhida a anuência do fornecedor detentor da ata.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/04/2020, às 13:52, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0687782 e o código CRC 320E4EF0.

0001030-68.2020.6.02.8000 0687782v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de abril de 2020.
À STI e SAD
 
Srs. Secretários,
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0687782, no que

tange à COINF há total interesse na aquisição dos 25 (vinte e
cinco) equipamentos.

Repiso:
1. O preço médio unitário encontrado foi de R$ 5.069,14 (cinco mil,

sessenta e nove reais e quatorze centavos), com garantia de 36
(trinta e seis) meses;

2. A ARP do TRE/TO, com vigência até outubro de 2020 (0678838),
tem preço unitário fixado em R$ 4.350,00 (quatro mil, trezentos
e cinquenta reais), com garantia de 60 (sessenta) meses.

 
Dado o exposto, eventual adesão à ARP do TRE/TO,

com vigência até outubro de 2020 (0678838), representa R$
719,14 (setecentos e dezenove reais e quatorze centavos) a
menos por unidade, em relação ao preço médio encontrado,
com o ganho de 24 (vinte quatro) meses de garantia.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 21/04/2020, às 14:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
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0688262 e o código CRC 777A4DD9.

0001030-68.2020.6.02.8000 0688262v1
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Ofício nº 786 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD
Maceió, 21 de abril de 2020.

Ao Senhor
CARLOS HENRIQUE DRUMOND SOARES MARTINS
Secretário de Administração e Orçamento
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Tocantins
Avenida Teotônio Segurado, Quadra 202 NORTE, Conj. 1, Lotes 1/2
Palmas - TO

Assunto: Solicitação. Adesão. Ata de Registro de Preços nº 54/2019. Pregão Eletrônico
TRE/AL nº 28/2019.

 
Senhor Secretário,
 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, solicita adesão à Ata de

Registro de Preços do TRE/TO n.º 54/2019, decorrente do Pregão Eletrônico
TRE/TO n.º 28/2019, para a aquisição do item abaixo especificado,
integrante da citada Ata, firmada com a empresa NOVA SERVIÇOS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E NETWORKING EIRELI EPP, inscrita no
CNPJ/MF nº 10.685.932/0001-79, na forma instruída nos autos do processo
eletrônico SEI nº 0001030-68.2020.6.02.8000.

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. QUANT. TOTAL 
REGISTRADA QUANT. SOLICITADA VALOR 

UNITÁRIO (R$)
VALOR 

TOTAL (R$)

2

Atualização
da solução de
firewall tipo

pequeno
porte com

atualização 
dos

equipamentos
Sonicwalll TZ
200/205 para

no mínimo
equivalente
ao Sonicwall

SOHO
Wireless, com

serviço de
suporte 8x5

cobertos pela
Garantia de
60 meses.

Sonicwall;
Modelo:

SOHO 250
W; PN:
02-SSC-

1865| 02-
SSC-1760;

Unid. 50 25 4.350,00 108.750,00

Informo que instrução dos autos do Procedimento SEI  acima
citado atende ao disposto no § 1º do art. 22 do Decreto n°. 7.892/13 no que
respeita à aferição da vantajosidade econômica da compra, uma vez que
o preço médio unitário encontrado pelo nossa Seção de Instrução de
Contratações foi de R$ 5.069,14 (cinco mil e sessenta e nove reais e quatorze
centavos), com garantia de 36 (trinta e seis) meses e a ARP a que ora
solicitamos adesão, apresenta o valor unitário R$ 719,14 (setecentos e
dezenove reais e quatorze centavos) a menor por unidade, com uma garantia
maior em 24 (vinte e quatro) meses.

Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/04/2020, às 19:01, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0688711 e o código CRC 7060D9BC.

0001030-68.2020.6.02.8000 0688711v8
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DESPACHO

Maceió, 22 de abril de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
Informo que há o interesse desta Secretaria em

adquirir 25 (vinte e cinco) unidades dos equipamentos de
firewall, levando-se em consideração a possibilidade de
adesão à ARP do TRE/TO, com vigência até outubro de 2020.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 22/04/2020, às 13:13, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0689178 e o código CRC A0E39F25.

0001030-68.2020.6.02.8000 0689178v1
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E-mail - 0689790

Data de Envio: 
  22/04/2020 20:45:00

De: 
  TRE-AL/GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO <gabsa@tre-al.jus.br>

Para:
    sador@tre-to.jus.br

Assunto: 
  Pedido - Adesão - Ata - Registro de Preços

Mensagem: 
  À Secretaria de Administração do TRE-TO

Senhor Secretário,

Segue nosso Ofício 786, no trato de pedido de adesão à Ata de Registro de Preços nº 54/2019.

Antecipadamente grato pela atenção.

Atenciosamente

José Ricardo Araújo e Silva
Secretário - SAD - TRE/AL

Anexos:
    Oficio_0688711.html
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https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=GGWE4CCD65T3Y&View=BlankMessage&External=Yes&Number=27692&FolderId=14 1/1

OFÍCIO TRE-TO mais        

De: TRE-TO/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO <sador@tre-to.jus.br>
Data: 23/04/2020 11:17
Para: <josericardo@tre-al.jus.br>, <sad@tre-al.jus.br>



Senhor Secretário,

De ordem do senhor Secretário de Administração e Orçamento deste Tribunal, Carlos Henrique
Drumond Soares Martins, encaminho o anexo Ofício nº 1334 / 2020 - PRES/DG/SADOR para
conhecimento dessa secretaria de Administração.

- Solicito, por oportuno, a gentileza de confirmar o recebimento deste e-mail e seus anexos.

Atenciosamente,

Alberto Reis
Secretaria de Administração e Orçamento
Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins
63 3229-9755-98482-2334

 Download arquivo zip (total ~ 386 kB)

 4 Anexados
 ATT00002.txt (0 kB)  
 Oficio_1302527.pdf (36 kB)   
 Oficio_1302359_1hgh.pdf (135 kB)   

Ata_de_Registro_de_Precos_1302360_ATA_DE_REGISTRO_DE_PRECOS_n__54_2019___PE_28_2019__NOVA_
(215 kB)   
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Palmas - TO 

Ofício nº 1334 / 2020 - PRES/DG/SADOR

Palmas, 23 de abril de 2020.

A Sua Senhoria, o Senhor
JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA
Secretário de Administração
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Maceió/AL

 

Assunto: Resposta solicitação de adesão à ARP nº 54/2019.

 

 

Senhor Secretário de Administração,

Comunico a Vossa Senhoria o deferimento do pedido de adesão à Ata de
Registro de Preços nº 54/2019, resultante do Pregão Eletrônico nº 28/2019, firmada com a
empresa Nova Serviços de Tecnologia da Informação e Networking Eireli EPP, cuja vigência
expira em 04/10/2020, conforme solicitado por meio do Ofício nº 786/2020 - TRE-
AL/PRE/DG/SAD/GSAD, oriundo desse Tribunal (cópia anexa).

Item Descrição Quantidade

1 Fornecimento de equipamento Sonicwall – modelo NSA5650 0

2 Fornecimento de Sonicwall SOHO Wireless – modelo 250 W 25

 Atenciosamente,

 

CARLOS HENRIQUE DRUMOND SOARES MARTINS
Secretário de Administração e Orçamento

Documento assinado eletronicamente em 23/04/2020, às 10:14, conforme art. 1º,
§ 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-to.jus.br/autenticar
informando o código verificador 1302527 e o código CRC 0CC273DF.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Ofício nº 812 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD
Maceió, 27 de abril de 2020.

Ao Senhor
JOSÉ JACOB NACUL
Representante da empresa NOVA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E NETWORKING EIRELI EPP
St. SRTV/Sul, Quadra 701, Lote 04, Bloco O, Sala 899A, Ed. Multiempresarial, Asa
Sul
Brasília - DF
CEP 70.340-000
E-mail: administrativo@inovazul.com.br (AOS CUIDADOS DA SRA. MARLI
TEREZINHA ERBE)

Assunto: Solicitação. Adesão. Ata de Registro de Preços nº 54/2019. Pregão Eletrônico
TRE/AL nº 28/2019.

 
Senhor Representante,
 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas solicita adesão à Ata de

Registro de Preços do TRE/TO n.º 54/2019, decorrente do Pregão Eletrônico
TRE/TO n.º 28/2019, para a aquisição do item abaixo especificado,
integrante da citada Ata, firmada com a empresa NOVA SERVIÇOS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E NETWORKING EIRELI EPP, inscrita no
CNPJ/MF nº 10.685.932/0001-79, na forma instruída nos autos do processo
eletrônico SEI nº 0001030-68.2020.6.02.8000.

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. QUANT. TOTAL 
REGISTRADA QUANT. SOLICITADA VALOR 

UNITÁRIO (R$)
VALOR 

TOTAL (R$)

2

Atualização
da solução de
firewall tipo

pequeno
porte com

atualização 
dos

equipamentos
Sonicwalll TZ
200/205 para

no mínimo
equivalente
ao Sonicwall

SOHO
Wireless, com

serviço de
suporte 8x5

cobertos pela
Garantia de
60 meses.

Sonicwall;
Modelo:

SOHO 250
W; PN:
02-SSC-

1865| 02-
SSC-1760;

Unid. 50 25 4.350,00 108.750,00

Por fim, considerando nossa demanda atual de 40 (quarenta)
unidades do item acima citado, consulto Vossa Senhoria se, em face de um
eventual aditamento no quantitativo de itens, sua empresa teria condições de
nos fornecer mais algumas unidades  - limitado ao número de 5 (cinco), em
obediência ao limite legal.

 
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/04/2020, às 01:57, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0692225 e o código CRC B8DF4428.

0001030-68.2020.6.02.8000 0692225v2
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E-mail - 0693173

Data de Envio: 
  28/04/2020 13:14:48

De: 
  TRE-AL/GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO <gabsa@tre-al.jus.br>

Para:
    administrativo@inovazul.com.br

Assunto: 
  Adesão à Ata de Registro de Preços nº 54/2019.

Mensagem: 
  AOS CUIDADOS DA SRA. MARLI TEREZINHA ERBE.

Prezada Senhora,

Encaminho Ofício n° 812/2020 com solicitação deste Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas para adesão à
ARP n° 54/2019 do TRE/TO.

Gentileza confirmar o recebimento.

Atenciosamente.

Paula Cristina Costa Correia
Analista Judiciária
Gabinete da Secretaria de Administração
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Anexos:
    Oficio_0692225.html
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SRTV/Sul, Quadra 701, Lote 04, Bloco “O” - Ed. Multiempresarial- Asa Sul CEP. 70.340-000 Brasília/DF, 
Tel. (61) 3032-6602 - www.grupoinovva.com.br 

 

Ofício SERV_TREAL_ADM_28042020_274_DSE_OF 

Brasília, 28 de abril de 2020 

 

A Senhora 

Paula Cristina Costa Correia 

Analista Judiciária 

Gabinete da Secretaria de Administração 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

 

REF: Ofício nº 812 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD 

 

 

Prezado Senhor, A empresa NOVA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 

NETWORKING EIRELI EPP, estabelecida no SRTVS/SUL Quadra 701 Bloco O, Sala 899 a – Asa Sul 

– Brasília/DF, CEP: 70.340-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.685.932/0001-79, informa a 

vossa senhoria a aceitação do pedido de adesão à Ata de Registro de Preços nº 54/2019, 

proveniente do Pregão Eletrônico nº 28/2019, gerenciado pelo TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

DO TOCANTINS, nas mesmas condições e especificações previstas no edital, conforme itens e 

quantitativos solicitados, quais sejam: 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de abril de 2020.
 
A instrução da adesão à Ata de Registro de Preços

nº 54/2019 do TRE-TO será conduzida nos autos do processo
SEI nº 0004291-41.2020.6.02.8000, devendo prosseguir nos
presentes os atos atinentes à contratação especificada no
Termo de Referência - TIC 6 (0679224), tendo em vista que a
quantidade mínima de itens que este órgão pretende adquirir
supera o limite para aquisição via adesão à referida ARP.

Assim sendo, encaminho o feito à SLC para
elaboração da minuta do edital da licitação.

Em paralelo, à STI, para informar se haverá revisão
dos quantitativos para registro de preços, considerando a
aquisição em andamento via adesão à ata externa, conforme
acima indicado.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/04/2020, às 21:20, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0693302 e o código CRC 85B8986C.

0001030-68.2020.6.02.8000 0693302v1
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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 abril de 2020.
Ao Senhor Coordenador de Infraestrutura para

manifestação.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 30/04/2020, às 16:41, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0695495 e o código CRC 20B6A0EA.

0001030-68.2020.6.02.8000 0695495v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de maio de 2020.
À SAD,
questionando se haverá autorização para inclusão

de IRP.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 07/05/2020, às 12:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0700076 e o código CRC 21B6A30F.

0001030-68.2020.6.02.8000 0700076v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de maio de 2020.
 

À SLC.
 
Senhora Chefe,
 
Devolvo os autos à SLC, para divulgação da IRP e

demais medidas cabíveis.
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/05/2020, às 18:24, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0700452 e o código CRC EA9FAC75.

0001030-68.2020.6.02.8000 0700452v1
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18/05/2020 SIASGnet IRP

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/gerenciarFasesIrp.do?method=iniciarConsultarIrp 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Gerenciar Fases da IRP 18/05/2020 18:47:34 

Dados da IRP

Órgão da UASG UASG Gerenciadora *  N° da IRP

   70011 - 00014/2020 - Aberta
Data Provável da Licitação Fase Atual
18/06/2020 Aberta
Data Limite para Confirmação de Participação Data Limite para Envio de Propostas

29/05/2020
Objeto da IRP

Dados do Gerenciamento de Fase da IRP
Voltar para Fase

Selecione
 
Data Limite para Envio de Propostas

 Apenas Prorrogar? 29/05/2020  
 

 Prorrogar Data para Confirmação de Participação  
 
* Justificativa para Alteração

300 caracter(es) disponível(eis)

Itens da IRP
N° do
Item

Tipo de
Item Item Unidade de

Fornecimento
Critério de

Julgamento
Valor Unitário
Estimado (R$)

UASG - Município/UF de Entrega -
Quantidade Situação

1 Material 150100-
Firewall Unidade Menor Preço 5.069,1400

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL DE
ALAGOAS

Maceió/AL 160 Aberto

Um registro encontrado.

Reabrir Fase do Item

Confirmar

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOA

Registro de preço para eventual aquisição de solução Firewall para o Prédio Sede do TRE/AL, cartórios Eleitorais, unidades e escritórios 
remotos, conforme edital e seus anexos.

Gestor de Compras IRP Manifestar Interesse Analisar IRP Quadro de IRP Sair
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de junho de 2020.
À SAD
(Em paralelo à SLC para conhecimento)
 
Sr. Secretário,
 
Considerando que há aquisição em curso, por meio

do Proc SEI nº 0004291-41.2020.6.02.8000, de itens
relacionados ao presente procedimento, cumpre-me sugerir
que se aguarde o fim da aquisição, para que o termo de
referência seja revisado minimamente quanto aos
quantitativos a registrar.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 01/06/2020, às 13:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0713538 e o código CRC 461CFE5F.

0001030-68.2020.6.02.8000 0713538v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de junho de 2020.
Tendo em vista o Despacho COINF 0713538,

remeto os autos à SLC, para cancelar a IRP e remeter o feito
àquela Unidade demandante.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/06/2020, às 21:46, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0714099 e o código CRC 2E37C94D.

0001030-68.2020.6.02.8000 0714099v1
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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 12 / 2020

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO 

01. Objeto Registro de preço para eventual aquisição licenças e firewalls para a sede doTRE-AL, cartórios Eleitorais,
unidades e escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas.

02. Quantidade

Lote 1
Item Descrição Quantidade
1 Firewall de Pequeno Porte 80
2 Extensão de Garantia para SonicWall SOHO por 36

meses 80

3 Extensão de Garantia para SonicWall SOHO por 60
meses 80

Lote 2
4 Solução de Controle de Acesso Remoto 01
5 Licenças Adicionais para a Solução de Controle de

Acesso Remoto 04

6 Treinamento Oficial para a Solução de Controle de
Acesso Remoto 04

Lote 3
7 Licença Deep Inspection for SSL para SonicWall NSA 01

8 Licença de Expansão para SonicWall NSA 01

9 Extensão de Garantia para SonicWall NSA por 36 meses 01

10 Extensão de Garantia para SonicWall NSA por 60 meses 01

11 Treinamento Oficial SonicWall Network Security
Administrator 04

12 Treinamento Oficial SonicWall Network Security
Professional 04

03. Resumo da Especificação do
Objeto

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

04. Valor Estimado

 
 

Lote 1
Item Descrição Qtd Valor

Unitário
Total
Registrado

1 Firewall de Pequeno Porte 80   
2 Extensão de Garantia para SonicWall SOHO

por 36 meses 80   

3 Extensão de Garantia para SonicWall SOHO
por 60 meses 80   

Lote 2
4 Solução de Controle de Acesso Remoto 01   
5 Licenças Adicionais para a Solução de

Controle de Acesso Remoto 04   

6 Treinamento Oficial para a Solução de
Controle de Acesso Remoto 04   

Lote 3
7 Licença Deep Inspection for SSL para

SonicWall NSA 01   

8 Licença de Expansão para SonicWall NSA 01   
9 Extensão de Garantia para SonicWall NSA

por 36 meses 01   

10 Extensão de Garantia para SonicWall NSA
por 60 meses 01   

11 Treinamento Oficial SonicWall Network
Security Administrator 04   

12 Treinamento Oficial SonicWall Network
Security Professional 04   

Total:  
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05. Justificativa
Efetivamente, trata-se de ampliação da confiabilidade e da segurança da malha de comunicação de dados entre a
Sede do TRE/AL e as zonas eleirorais/escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas. Desta forma, optou-se
pela expansão do uso de equipamentos Firewall NG, que suprem as necessidades da solução.

06. Prazo de Entrega O prazo máximo para o fornecimento das licenças é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos após o recebimento da
ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente.

07. Adjudicação (Por Lote)
08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN).

09. Local de Entrega

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Av. Menino Marcelo, 7200D, Serraria

Maceió – AL CEP 57046-005 Tel.: (82) 3328-1947

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e sexta-feira das 7h30min Às 13h30min.
10. Unidade Fiscalizadora SEGI/COINF/STI
11. Unidade Gestora SEGEC/COSEG/SAD

12. Sanções Administrativas
Vide

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

13. Prazo de Pagamento
Vide 

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)

14. Estratégia de Recebimento
Vide 

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):
 

Registro de preço para eventual aquisição de solução Firewall
para os cartórios Eleitorais, unidades e escritórios remotos,  licenças de
plataforma de gerenciamento e de solução de controle de acesso.

 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Registro de preço para eventual aquisição de componentes de
solução Firewall.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

A contínua evolução na área de tecnologia da informação fornece
novas soluções que tornam mais eficientes os meios de comunicação de dados,
permitindo, desta maneira, a utilização de novos recursos como forma de
aumentar disponibilidade, segurança e performance de tais meios.

Neste sentido, surge a necessidade de fomentar Registro de
Preço para aquisição de até 160 (cento e sessenta) Firewalls de pequeno
porte, como medida de viabilização a melhoria da segurança, da performance e
da confiabilidade dos meios de comunicação que são utilizados pelos cartórios
eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas, a
acrescer camada adicional de proteção composta por IPS/IDS, filtro de
conteúdo, antimalware e antispyware.

Além dos ínúmeros contextos e relatos de invasão de redes
disponíveis na literatura ou no registro de noticiário, neste momento de
pandemia, COVID-19, com a edição dos mais diversos atos de teletrabalho ou
afastamente para realização de trabalhos a partir de casa, a solução pode
constituir medida vital para garantir conexões que, se por um lado, garantem
o acesso pelos servidores de Sistemas e dados internos da instiuição, garanta,
por outro lado, a segurança do maior ativo. maior valor de qualquer instuição:
seus dados e informações.

 

A sugestão de uso de Registro de Preços, da forma como proposta, tem alicerce
no Decreto nº 7.892/2013,  art. 3º,  incisos I, II e IV, assim ponderados:

Inciso I: a aquisição de firewalls pode ser frequente, considerando a
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migração progressiva da rede de dados do atual modelo de contratação -
 links dedicados, para links ADSL de menor custo;
Inciso II: a entrega deve ser sucessiva, de forma a minimizar impactos nos
prazos de garantia dos equipamentos, considerando a complexidade de sua
efetiva implantação e substituição aos equipamentos anteriores;
Inciso IV: não é possível, a priori, ter uma visão clara, da quantidade de
equipamentos efetivamente necessários para substituir o atual modelo de
conexões dedicadas.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
A contratação visa, além de promover ações no sentido de

elaborar novo instrumento que mantenha um meio para disponibilizar os
firewalls demandados, promover as condições para migração com recursos de
segurança do atual modelo de conexões dedicadas (backbone secundário)
para um conjunto de menor custo baseado em conexões ADSL, por exemplo e
redundânicia de enlaces na forma preconizada pela Resolução CNJ nº
211/2015.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Permitir a criação de malha de comunicação redundante  com segurança.
Ampliar a segurança da comunicação e do acesso à Internet das zonas eleitorais
Permitir a otimização dos enlaces MPLS para uso dos sistemas eleitorais e internos
da Justiça Eleitoral
Acompanhamento centralizado da comunicação das zonas eleitorais;
Permitir criação de VPNs reguladas e geridas centralizadamente, tais como as
demandadas pelo teletrabalho motivado pela pandemia de COVID-19.

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)

1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e governança
de tecnologia da informação;

2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): aprimorar a
segurança da informação;

3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): a) aprimorar as
medidas de segurança do serviço de acesso à rede (acesso de usuários); b) aprimorar
as medidas de segurança do serviço de conexão de dados (intranet e internet); c)
aprimorar as medidas de segurança de dados (sistemas de arquivos e backup).

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 constantes do
Processo SEI nº 0001030-68.2020.6.02.8000.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

É pretendida a aquisiçao de forma concomite e progressiva à
contratação de enlaces em banda larga para os cartórios eleitorais.
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
vislumbrou alternativa que não o presente Registro de Preços.

 
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

Os bens e serviços a serem contratados possuem características
comuns e usuais encontradas atualmente no mercado de TIC, cujos padrões de
desempenho e de qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo
de Referência.

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de
produto específico em período determinado, portanto não se caracteriza como
serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Não haverá parcelamento, cada ordem de fornecimento derivado
do Registro de Preços deverá ser realizada de maneira integral.

Adjudicação será por item.
2.10 Vigência

Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do
Registro de Preços.

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 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

Termo de Referência - TIC 12 (0716419)         SEI 0001030-68.2020.6.02.8000 / pg. 137



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.

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)
Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de

infraestrutura física para a instalação de firewalls, situação essa já existente
no âmbito do TRE/AL, salvo o surgimento de demanda muito particular e além
da previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

1. CONFORMIDADE
1. A tecnologia deve possuir pelo menos uma certificação da ICSA Labs, ICSA

Firewall ou Antivirus;
2. O fabricante da solução deverá ser avaliado pela NSS Labs (Network Security

Services) no desempenho do Next Generation Firewall Comparative Analysis
mais recente, estando no “Security Value Map” acima de 90% (noventa por
cento) da avaliação de segurança efetiva.

3. No momento da entrega dos equipamentos a proponente vencedora deverá
fornecer declaração do(s) fabricante(s), em papel timbrado com firma
reconhecida, dos produtos ofertados, declarando que a proponente possui
credenciamento do mesmo para a implantação e suporte técnico de seus
produtos;

2. COMPATIBILIDADE
1. É exigida total compatibilidade do equipamento ofertado com a plataforma de

gerenciamento e de relatórios Sonicwall Global Managment Systems (GMS),
em pleno uso por este Tribunal;

2. Caso a licitante não cote produto da marca Sonicwall, deverá apresentar
declaração da mesma que indique que o produto ofertado tem total
compatibilidade com o Sonicwall GMS.

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 da Ata de Registro de Preços 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.

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)
As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.
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1. Fornecer o(s) equipamento(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;

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 de atividades da garantia;

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 e
pela execução dos serviços de garantia técnica, 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, formal
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;

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.  Responsabilizar-
se 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 de atividades da garantia técnica.

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

LOTE 1

CONDIÇOES GERAIS

1. Deverá haver total integração e compatibilidade de todos os componentes deste
lote com o Sonicwall Global Managment System (GMS), em uso no TRE-AL;

2. É obrigatória a comprovação técnica de todas as características exigidas para os
equipamentos e softwares aqui solicitados, independente da descrição da
proposta do fornecedor, através de documentos que sejam de domínio público
cuja origem seja exclusivamente do fabricante dos produtos, como catálogos,
manuais, ficha de especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do
fabricante através da internet, indicando as respectivas URL (Uniform Resource
Locator). A simples repetição das especificações do termo de referência sem a
devida comprovação acarretará na desclassificação da empresa proponente;

3. A licitante deverá apresentar comprovação de autorização do fabricante para
comercialização dos equipamentos e licenças;

4. Todos os itens ofertados não podem constar em listas de componentes em end-
of-life ou equivalente do fabricante pelos próximos 12 meses, indicando que o
produto são está na eminência de ser descontinuado;

5. As especificações são mínimas, sendo aceitos produtos com características
técnicas superiores desde que plenamente compatíveis com o exigido.

 
Especificações do Item 01
Firewall de Pequeno Porte

1. CARACTERISTICAS GERAIS

1. Todos os equipamentos ofertados devem do mesmo fabricante e modelo;
2. Os produtos de hardware ofertados devem ser novos, nunca terem sido

utilizados e não terem sido descontinuados, ou seja, devem constar na linha
atual de comercialização e suporte do fabricante;

3. O fabricante dos equipamentos deverá prover em seu site da internet todas
as atualizações de drivers e softwares opcionais que porventura
acompanhem os mesmos, essas devem ser disponibilizadas em suas
versões mais recentes no intuito de que os equipamentos estejam sempre
atualizados com as versões mais recentes de softwares e drivers para os
mesmos;
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4. Todos os componentes de hardware da solução deverão ser de um único
fabricante ou em regime de OEM não sendo permitida a integração de itens
não homologados de terceiros que venha a ocasionar perda parcial ou total
da garantia ou qualquer ônus financeiro adicional durante a vigência da
garantia;

5. Todas as partes e peças necessárias para operacionalização e
compatibilização do conjunto deverão ser fornecidas pelo
fornecedor/fabricante;

6. As especificações técnicas apresentadas neste documento são mínimas,
sendo aceitos equipamentos com características superiores;

7. A solução deverá utilizar a tecnologia de firewall Stateful Packet Inspection
com Deep Packet Inspection (suportar a inspeção da área de dados do
pacote) para filtragem de tráfego IP.

8. Os produtos ofertados deverão vir acompanhados de todos os cabos e
acessórios necessários à completa instalação e operação dos mesmos;

9. Os produtos ofertados deverão vir acompanhados de documentação
impressa ou disponibilizada via download, em idioma português ou inglês,
contendo orientações para configuração e operação do produto fornecido;

10. O prazo de entrega dos produtos (hardware e software) deverá ser de, no
máximo, 60 (sessenta) dias corridos após o recebimento da nota de
empenho;

11. Em appliance formato desktop, com possibilidade de instalação em kit de
montagem em rack de 19”.

12. Mínimo de 512MB de memória RAM.
13. Sistema Operacional do Tipo “Harderizado” não serão aceitos. Apenas os

que forem armazenados em memória flash.
14. Fonte de alimentação com operação automática entre 110/220V.
15. Suportar pelo menos 5 interfaces 10/100/1000 GbE, todas operando em

modo autosense e em modo half/full duplex, com inversão automática de
polaridade configuráveis pelo administrador do firewall para atendendo os
segmentos de segurança e rede para:

1. Segmento WAN, ou externo.
2. Segmento WAN, secundário com possibilidade de ativação de recurso

para redundância de WAN com balanceamento de carga e WAN Failover
por aplicação. O equipamento deverá suportar no mínimo
balanceamento de 4 links utilizando diferentes métricas pré-definidas
pelo sistema.

3. Segmento LAN ou rede interna.
4. Segmento LAN ou rede interna podendo ser configurado como DMZ

(Zona desmilitarizada)
5. Segmento ou Zona dedicada para controle de dispositivos Wireless

dedicado com controle e configuração destes dispositivos.
16. Performance de Firewall SPI (Stateful Packet Inspection) igual ou superior a

300 Mbps.
17. Performance para inspeção de Antimalware integrado no mesmo appliance:

150 Mbps ou superior
18. Não serão permitidas soluções baseadas em redirecionamento de tráfego

para dispositivos externos ao appliance para análise de arquivos ou pacotes
de dados. A atualização das assinaturas deverá ocorrer de forma automática
sem há necessidade de intervenção humana.

19. A solução de Gateway Antivírus deverá suportar análise de pelo menos os
protocolos, CIFS, NETBIOS, HTTP, FTP, IMAP, SMTP e POP3.

20. Performance de IPS de 200 Mbps ou superior
21. Não serão permitidas soluções baseadas em redirecionamento de tráfego

para dispositivos externos ao appliance para análise de arquivos ou pacotes
de dados.

22. A atualização das assinaturas deverá ocorrer de forma automática sem há
necessidade de intervenção humana.

23. Os throughputs devem ser comprovados por documento de domínio público
do fabricante. A ausência de tais documentos comprobatórios reservará ao
órgão o direito de aferir a performance dos equipamentos em bancada,
assim como atendimento de todas as funcionalidades especificadas neste
edital. Caso seja comprovado o não atendimento das especificações mínimas
nos testes de bancada, o fornecedor será considerado inabilitados. Todos os
custos oriundos do teste de bancada serão por conta do fornecedor;

24. Capacidade mínima de conexões suportadas em modo firewall deverá ser de
no mínimo ou superior 10.000 Mil conexões.

25. Capacidade mínima de conexões suportadas em modo DPI (análise profunda
de pacotes com os serviços IPS, Antimalware (Antivírus e Antispyware)
deverá ser de no mínimo ou superior a 10.000 conexões.

26. Suportar no mínimo 1.800 novas conexões por segundo.
27. Suportar no mínimo 25 interfaces de vlan (802.1q) suportando a definição de

seus endereços IP através da interface gráfica;
28. O equipamento deve ter a capacidade de analisar tráfegos criptografados

HTTPS/SSL, sendo que estes deverão ser descriptografados de forma
transparente para a aplicação, verificadas possíveis ameaças e então re-
criptografados e enviados para o seu destino caso não contenham ameaças
ou vulnerabilidades. A performance mínima para esta funcionalidade deverá
ser de 15 Mbps.

29. Performance de VPN IPSEC (3DES & AES 256) deverá ser de 150 Mbps ou
superior.

30. Todas as funcionalidades descritas devem funcionar no mesmo appliance
sem a necessidade de composição de um ou mais produtos;

31. A plataforma deve ser otimizada para análise de conteúdo de aplicações em
camada 7;

32. O hardware e software que executem as funcionalidades de proteção de
rede devem ser do tipo appliance. Não serão aceitos equipamentos
servidores e sistema operacional de uso genérico;

33. O equipamento deverá ser baseado em hardware desenvolvido para esta
finalidade, ou seja, não sendo aceita soluções baseadas em plataforma PC ou
equivalente.

34. Não serão permitidas soluções baseadas em sistemas operacionais abertos
(OpenSource) como Free BSD, Debian ou mesmo Linux.
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35. Todo o ambiente deverá ser gerenciado através de uma única interface sem
a necessidade de produtos de terceiros para compor a solução;

36. Deve suportar arquitetura de armazenamento de logs redundante,
permitindo a configuração de equipamentos distintos;

37. A solução deverá suportar monitoramento através de SNMP v2 e v3;
38. Deve oferecer as funcionalidades de backup/restore tanto da configuração

quanto do firmware/sistema operacional através da interface gráfica, assim
como permitir ao administrador agendar procedimentos de backups da
configuração em determinado dia e hora. O appliance deve armazenar no
mínimo 02 (duas) versões distintas do sistema operacional, sendo possível
escolher qual versão será inicializada; de backups da configuração em
determinado dia e hora.

 

2. FUNCIONALIDADES DE FIREWALL
1. Devem ter a capacidade de operar de forma simultânea mediante o uso de

suas interfaces físicas nos seguintes modos:
1. Modo sniffer (monitoramento e análise do tráfego de rede), camada 2

(L2) e camada 3 (L3);
2. Modo sniffer, para inspeção via porta espelhada do tráfego de dados da

rede;
3. Modo Camada – 2 (L2), para inspeção de dados em linha e ter

visibilidade e controle do tráfego em nível de aplicação;
4. Modo Camada – 3 (L3), para inspeção de dados em linha e ter

visibilidade e controle do tráfego em nível de aplicação operando como
default gateway das redes protegidas;

5. Modo misto de trabalho Sniffer, L2 e L3 em diferentes interfaces físicas.
2. Possuir DHCP Server interno;
3. Suporte a encaminhamento de pacotes UDPs multicast/broadcast entre

diferentes interfaces e zonas de segurança como como DHCP Relay,
suportando os protocolos e portas:

1. Time service—UDP porta 37
2. DNS—UDP porta 53
3. DHCP—UDP portas 67 e 68
4. Net-Bios DNS—UDP porta 137
5. Net-Bios Datagram—UDP porta 138
6. Wake On LAN—UDP porta 7 e 9
7. mDNS—UDP porta 5353

4. Suporte a Jumbo Frames;
5. Implementar subinterfaces ethernet lógicas;
6. Deve suportar os seguintes tipos de NAT:

1. Nat dinâmico (Many-to-1);
2. Nat dinâmico (Many-to-Many);
3. Nat estático (1-to-1);
4. NAT estático (Many-to-Many);
5. NAT estático bidirecional 1-to-1;
6. Tradução de porta (PAT);
7. NAT de origem;
8. NAT de destino;
9. Suportar NAT de origem e NAT de destino simultaneamente.

7. Prover mecanismo contra ataques de falsificação de endereços (IP Spoofing)
8. Implementar mecanismo de sincronismo de horário através do protocolo

NTP. Para tanto o appliance deve realizar a pesquisa em pelo menos 03
servidores NTP distintos, com a configuração do tempo do intervalo de
pesquisa;

9. Possuir gerenciamento de tráfego de entrada ou saída, por serviços,
endereços IP e regra de firewall, permitindo definir banda mínima garantida e
máxima permitida em porcentagem (%) para cada regra definida.

10. Implementar 802.1p e classe de serviços CoS (Class of Service) de DSCP
(Differentiated Services Code Points);

11. Permitir remarcação de pacotes utilizando TOS e/ou DSCP;
12. Suporte a Policy Based Routing (PBR), com a capacidade de roteamento por

endereço de origem, endereço de destino, serviço, interface ou todas as
opções simultâneas.

13. Suporte a protocolos multicasts;
14. Suportar protocolos de roteamento RIP, RIPng, OSPF e OSPFv3;
15. Suportar Equal Cost Multi-Path (ECMP)
16. Para IPv4, deve suportar roteamento estático e dinâmico (RIPv2 e OSPFv2);
17. Para IPv6, deve suportar roteamento estático e dinâmico (OSPFv3, RIPng);
18. A solução deve suportar integralmente o padrão IPv6, assim como criação

de regras com objetos que utilizem endereços IPv4 ou IPv6.
19. Deve suportar no mínimo as seguintes funcionalidades ou protocolos para o

padrão de endereçamento IPv6:
1. Tunel 6 to 4,
2. regras de acesso,
3. objetos de endereço,
4. limitador de conexões IPv6,
5. monitor de conexões,
6. DHCP,
7. gerenciamento HTTPS via IPv6,
8. NAT IPv6,
9. proteção contra ataques do tipo IP Spoofing para IPv6,

10. captura de pacotes IPv6,
11. interface VLAN com endereço IPv6,
12. VPN SSL com o uso do IPv6,
13. controle de URL,
14. Antimalware e antivírus,
15. controle de aplicação,
16. IPS,
17. IKEv2,
18. ICMP6,
19. SNMP,
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20. alta disponibilidade,
21. RFC 1981 Path MTU Discovery for IPv6,
22. RFC 2460 IPv6 specification,
23. RFC 2464 Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks;

20. Deve possuir suporte a log via syslog;
21. Deve possuir mecanismo para possibilitar a aplicação de atualizações para o

firewall remotamente através da interface gráfica;
22. Deve permitir a visualização em tempo real das conexões TCP e sessões UDP

que se encontrem ativas através do firewall.
23. Deve permitir a geração de gráficos em tempo real, representando os

serviços mais utilizados e as máquinas mais acessadas em um dado
momento;

24. Deve permitir a visualização de estatísticas do uso de CPU do appliance o
através da interface gráfica em tempo real;

25. A solução deverá suportar a tecnologia de SD-WAN e deverá ter, no mínimo,
as seguintes funcionalidades:

1. Suportar e implementar QoS com classificação, marcação e priorização
de tráfego com base em endereço IP de origem/destino, portas
TCP/UDP de origem e destino, DSCP (Differentiated Services Code
Point), tipo de aplicação camada 7 e traffic shaping nas interfaces;

2. Capacidade de realizar a saída local de internet para alguns tráfegos
selecionados a partir, no mínimo, dos parâmetros de IP, porta e URL;

3. Controle de caminho automático baseado em políticas, com habilidade
de selecionar o caminho, no mínimo, através dos seguintes parâmetros
simultâneos ou não:

1. tipo de aplicação;
2. prioridade de negócio;
3. latência;
4. jitter;
5. perda de pacotes.
6. A comutação dos caminhos deve ocorrer de maneira dinâmica e

automática baseada nas políticas previamente aplicadas.
7. Permitir a alteração da política de encaminhamento sem impacto

no tráfego.
8. Implementar tecnologia de reconhecimento de aplicações

conhecidas (DPI), como Office 365, Facebook e Youtube, como
também subaplicações associadas como Facebook Messenger e
Office 365 Outlook.

 

3. PREVENÇÃO DE INTRUSÃO
1. Devem possuir módulo de IPS integrados ao próprio appliance de firewall e a

console de gerência deverá residir na mesma console centralizada dos
appliances de segurança, com suporte a pelo menos 3.000 assinaturas;

2. Deverá possuir os seguintes mecanismos de detecção: assinaturas e
trabalhar em conjunto com o controle de aplicações;

3. Deve fazer a inspeção de todo o pacote, independentemente do tamanho;
4. Deve fazer a inspeção de todo o tráfego de forma bidirecional, analisando

qualquer tamanho de pacote sem degradar a performance do equipamento
solicitada neste edital;

5. Possuir capacidade de remontagem de pacotes para identificação de
ataques;

6. Deve receber e implementar em tempo real atualizações para os ataques
emergentes sem a necessidade de reiniciar o appliance;

7. Para cada proteção de segurança, deve ser possível consultar informações
no site do fabricante;

8. Deve possuir a capacidade de criar uma regra de exceção a partir do log
visualizado na gerência centralizada;

9. As regras de exceção devem possuir: origem, destino e serviço;
10. A solução deve ser capaz de inspecionar tráfego HTTPS.
11. Deverá possuir capacidade de análise de tráfego para a detecção e bloqueio

de anomalias como Denial of Service (DoS) do tipo Flood, Scan, Session e
Sweep;

12. Detecção de anomalias;
13. Deve possuir política capaz de definir o modo de operação (bloqueio ou

detecção);
14. O módulo de IPS deve possuir assinaturas voltadas para ambientes de

servidores de SMTP, Web e DNS;
15. O mecanismo de inspeção deve receber e implementar em tempo real

atualizações de novas assinaturas sem a necessidade de reiniciar o
appliance;

16. Para cada proteção, ou para todas as proteções suportadas, deve incluir a
opção de adicionar exceções baseado na origem e destino;

17. Deve ser capaz de detectar e bloquear ataques nas camadas de rede e
aplicação, protegendo pelo menos os seguintes serviços: Aplicações web,
serviços de e-mail, DNS, FTP, SQL Injection, ataques a sistemas operacionais
e VOIP;

18. Deve incluir proteção contra worms;
19. Deve incluir uma tela de visualização situacional a fim de monitorar

graficamente a quantidade de alertas de diferentes severidades e a evolução
ao logo do tempo dispondo o sumario quantitativo das ameaças analisadas;

20. Deve possuir esquema de atualização de assinaturas através de um click;
21. Atualização de modo offline, onde poder ser baixado na base do fabricante e

posteriormente fazer o upload do arquivo na solução;
22. A solução deve suportar importar certificados de servidor para inspeções de

tráfego seguro HTTP (HTTPS) de entrada. Depois de importar esses
certificados, a solução deve permitir o IPS para Inspeção segura
HTTP(HTTPS);

23. A solução deverá ser capaz de inspecionar e proteger apenas hosts internos;
24. A solução deverá possuir proteções para sistemas SCADA;
25. Solução deverá permitir que o administrador bloqueie facilmente o tráfego de

entrada e/ou saída com base em países, sem a necessidade de gerir
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manualmente os ranges de endereços IP dos países que deseja bloquear.

 

4. FILTRO DE URL
1. Para prover maior visibilidade e controle dos acessos dos usuários do

ambiente, deve ser incluído um módulo de filtro de URL integrado no firewall;
2. Deve possuir base contendo no mínimo 20 milhões de sites internet web já

registrados e classificados com atualização automática;
3. Deve implementar filtro de conteúdo transparente para o protocolo HTTP, de

forma a dispensar a configuração dos browsers das máquinas clientes;
4. A plataforma de proteção deve possuir as seguintes funcionalidades de filtro

de URL:
5. Deve permitir a criação de listas personalizadas de URLs permitidas e

bloqueadas (lista branca e lista negra);
6. Deve permitir especificar política por tempo, ou seja, a definição de regras

para um determinado horário ou período (dia, mês, ano, dia da semana e
hora);

7. Deve permitir a criação de políticas por usuários, grupos de usuários, IPs,
redes e grupos de redes;

8. O mecanismo de Controle de aplicação Web/URL deve apresentar contagem
de utilização de regra de acordo com a utilização (hit count);

9. Deverá permitir criar política de confirmação de acesso
10. Deve possibilitar a inspeção de tráfego HTTPS (Inbound/Outbound), sendo

que para a opção de Outbound não será necessário efetuar o "man-inthe-
middle", ou seja, a solução deverá prover mecanismo que irá analisar a
conexão HTTPS para verificar se a URL solicitada está na lista de permissões
de acesso, de acordo com a política configurada;

11. Deverá permitir que o administrador adicione filtros por palavra-chave de
modo específico;

12. Deverá permitir o bloqueio Web através de senha pré-configurada pelo
administrador;

13. Deverá permitir o controle, sem instalação de cliente de software, em
equipamentos que solicitem saída a internet para que, antes de iniciar a
navegação, expanda-se um portal de autenticação residente no firewall
(Captive Portal);

14. A solução deve fornecer um mecanismo para solicitação de categorização de
URL caso esta não esteja categorizada ou categorizada incorretamente;

15. Deve suportar recurso de autenticação única para todo o ambiente de rede,
ou seja, utilizando a plataforma de autenticação atual que pode ser de LDAP
ou AD; o perfil de cada usuário deverá ser obtido automaticamente para o
controle das políticas de Filtro de Conteúdo sem a necessidade de uma nova
autenticação.

16. Deve suportar a criação de políticas baseadas no controle por URL e
categoria de URL;

17. Deve suportar base ou cache de URLs local no appliance ou possibilitar a
replicação da base de conhecimento de URLs do fabricante via instalação de
máquina virtual, a infraestrutura da máquina virtual (VM) para uso desse
recurso será fornecida pelo CONTRATANTE, evitando delay de
comunicação/validação das URLs;

18. Deve possuir pelo menos 50 categorias de URLs;
19. Deve suportar a criação de categorias de URLs customizadas;
20. Deve suportar a exclusão de URLs do bloqueio, por categoria;
21. Deverá possibilitar a categorização ou recategorização de URL caso não

esteja categorizada ou categorizada incorretamente;
22. A solução deverá permitir um mecanismo que permita sobrescrever as

categorias de URL;
23. Deve permitir a customização de página de bloqueio.

 

5. CONTROLE DE APLICAÇÕES
1. Os dispositivos de proteção de rede deverão possuir a capacidade de

reconhecer aplicações, independente de porta e protocolo, com as
funcionalidades descritas;

2. Deve ser possível a liberação e bloqueio de aplicações sem a necessidade de
liberação de portas e protocolos.

3. Deve possuir capacidade para realizar filtragens/inspeções dentro de portas
TCP conhecidas por exemplo porta 80 http, buscando por aplicações que
potencialmente expõe o ambiente como: P2P, Kazaa, Morpheus, BitTorrent
ou messengers

4. Deve ser capaz de controlar o uso dos serviços de Instant Messengers 
como MSN, YAHOO, Google Talk, ICQ, de acordo com o perfil de cada
usuário ou grupo de usuários, de modo a definir, para cada perfil, se ele
pode ou não realizar download e/ou upload de arquivos, limitar as extensões
dos arquivos que podem ser enviados/recebidos e permissões e bloqueio de
sua utilização baseados em horários pré-determinados pelo administrador
será obrigatório para este item.

5. Deverá controlar software FreeProxy tais como ToR, Ultrasurf, Freegate,etc.
6. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por endereço IP de

origem;
7. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por subrede de

origem e destino;
8. Deverá atualizar a base de assinaturas de aplicações automaticamente;
9. Deverá limitar a banda (download/upload) usada por aplicações (traffic

shaping), baseado no IP de origem, usuários e grupos do LDAP/AD;
10. A solução de controle de aplicação WEB deve criar regras granulares

possibilitando adicionar tipos de aplicação WEB e categorias por regra, sendo
assim criando controle granular de qualquer tipo de acesso não permitido
pela empresa;

11. Deve implementar múltiplos métodos de identificação e classificação das
aplicações, por pelo menos checagem de assinaturas e protocolos;

12. Caso a solução não tenha assinaturas pré-definidas na solução, deverá
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possibilitar a criação ou importação de assinaturas personalizadas para os
seguintes tipos ou protocolos: HTTP, FTP, Email e extensão de arquivos.

13. O administrador deve ser capaz de configurar quais comandos FTP são
aceitos e quais são bloqueados a partir de comandos FTP pré-definidos;

14. Deve possibilitar que o controle de portas seja aplicado para todas as
aplicações;

15. Deverá possibilitar a diferenciação de tráfegos Peer2Peer (Bittorrent, emule,
uTorrent, etc.) possuindo granularidade de controle/políticas para os
mesmos;

16. Deve possibilitar a diferenciação e controle de partes das aplicações como
por exemplo permitir o Facebook e bloquear chat;

17. Deverá possibilitar a diferenciação de aplicações Proxies possuindo
granularidade de controle/políticas para os mesmos;

18. Deve ser possível a criação de grupos estáticos de aplicações e grupos
dinâmicos de aplicações baseados em características das aplicações como:

1. Nível de risco da aplicação.
2. Categoria de aplicações.

 

6. PROTEÇÃO CONTRA VÍRUS E BOT-NETS
1. Deve possuir módulo de antivírus e antibot integrado no próprio appliance de

segurança;
2. A solução deve possuir nuvem de inteligência proprietária do fabricante onde

seja responsável em atualizar toda a base de segurança dos appliances
através de assinaturas;

3. Deve implementar modo de configuração totalmente transparente para o
usuário final e usuários externos, sem a necessidade de configuração de
proxies, rotas estáticas e qualquer outro mecanismo de redirecionamento de
tráfego;

4. Deve implementar funcionalidade de detecção e bloqueio de callbacks;
5. A solução deverá ser capaz de detectar e bloquear comportamento suspeito

ou anormal da rede;
6. A solução Antibot deve possuir mecanismo de detecção que inclui, reputação

de endereço IP;
7. Deve implementar interface gráfica WEB segura, utilizando o protocolo

HTTPS.
8. Deve implementar interface CLI segura através do protocolo SSH;
9. Deve possuir antivírus em tempo real, para ambiente de gateway internet

integrado a plataforma de segurança para os seguintes protocolos: HTTP,
HTTPS, SMTP, IMAP, POP3, FTP, CIFS e TCP Stream;

10. A solução deve permitir criar regras de exceção de acordo com a proteção;
11. Deve possuir visualização na própria interface de gerenciamento referente

aos top incidentes através de hosts ou incidentes referentes a incidentes de
vírus e Bots;

12. Deve permitir o bloqueio de malwares (vírus, worms, spyware e etc);
13. A solução deve ser capaz de proteger contra ataques para DNS;
14. A solução deverá ser gerenciada a partir de uma console centralizada com

políticas granulares;
15. A solução deve ser capaz de prevenir acesso a websites maliciosos;
16. A solução deve ser capaz de realizar inspeção de tráfego SSL e SSH;
17. A solução deverá receber atualizações de um serviço baseado em cloud;
18. A solução deverá ser capaz de bloquear a entrada de arquivos maliciosos;
19. A solução Antivírus deverá suportar análise de arquivos que trafegam dentro

do protocolo CIFS;
20. A solução deve suportar funcionalidade de GeoIP, ou seja, a capacidade de

identificar, isolar e controlar tráfego baseado na localização (origem e/ou
destino), incluindo a capacidade de configuração de listas customizadas para
esta mesma finalidade.

 

7. PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES AVANÇADOS
1. A solução deverá prover as funcionalidades de inspeção de tráfego de

entrada e saída de malwares não conhecidos ou do tipo APT com filtro de
ameaças avançadas e análise de execução em tempo real, e inspeção de
tráfego de saída de callbacks;

2. Deve suportar os protocolos HTTP assim como inspeção de tráfego
criptografado através de HTTPS e TLS;

3. A solução deve ser capaz de inspecionar o tráfego criptografado SSL e SSH;
4. Deve identificar e bloquear a existência de malware em comunicações de

entrada e saída, incluindo destinos de servidores do tipo Comando e
Controle;

5. Deve implementar mecanismo de bloqueio de vazamento não intencional de
dados oriundos de máquinas existentes no ambiente LAN em tempo real;

6. Deve implementar detecção e bloqueio imediato de malwares que utilizem
mecanismo de exploração em arquivos no formato PDF, sendo que a
solução deve inspecionar arquivo PDF com até 10Mb;

7. Deve implementar a análise de arquivos maliciosos em ambiente controlado
com, no mínimo, sistema operacional Windows e Android;

8. Deve conter ameaças de dia zero permitindo ao usuário final o recebimento
de arquivos livres de malware;

9. A tecnologia de máquina virtual deverá suportar diferentes sistemas
operacionais, de modo a permitir a análise completa do comportamento do
malware ou código malicioso sem utilização de assinaturas;

10. A solução deve possuir nuvem de inteligência proprietária do fabricante onde
seja responsável em atualizar toda a base de segurança dos appliance
através de assinaturas.

11. Deve implementar a visualização dos resultados das análises de malwares de
dia zero nos diferentes sistemas operacionais dos ambientes controlados
(sandbox) suportados;

12. Deve implementar modo de configuração totalmente transparente para o
usuário final e usuários externos, sem a necessidade de configuração de
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proxies, rotas estáticas e qualquer outro mecanismo de redirecionamento de
tráfego;

13. Conter ameaças avançadas de dia zero;
14. Toda análise deverá ser realizada de forma automatizada sem a necessidade

de criação de regras específicas e/ou interação de um operador;
15. Deve implementar mecanismo do tipo múltiplas fases para verificação de

malware e/ou códigos maliciosos;
16. Toda a análise e bloqueio de malwares e/ou códigos maliciosos deve ocorrer

em tempo real. Não serão aceitas soluções que apenas detectam o malware
e/ou códigos maliciosos;

17. Suportar a análise de arquivos do pacote office (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt,
.pptx) e Android APKs no ambiente controlado;

18. Deve implementar a análise de arquivos executáveis, DLLs e ZIP em SSL no
ambiente controlado;

19. Deve possuir antivírus em tempo real, para ambiente de gateway internet
integrado a plataforma de segurança para os seguintes protocolos: HTTP,
HTTPS, SMTP, POP3, FTP, IMAP e CIFS;

20. Deve ser capaz de conter ameaças de dia zero de forma transparente para o
usuário final;

21. Deve conter ameaças de dia zero através de tecnologias em nível de
emulação e código de registro;

22. Deve implementar mecanismo de pesquisa por diferentes intervalos de
tempo;

23. Deve conter ameaças de dia zero via tráfego de internet;
24. Deve permitir a contenção de ameaças de dia zero sem a alteração da

infraestrutura de segurança;
25. Deve conter ameaças de dia zero que possam burlar o sistema operacional

emulado;
26. A solução deve permitir a criação de White list baseado no MD5 do arquivo;
27. Deve conter ameaças de dia zero antes da execução e evasão de qualquer

código malicioso;
28. Deve conter exploits avançados;
29. A análise “In Cloud” ou local deve prover informações sobre as ações do

Malware na máquina infectada, informações sobre quais aplicações são
utilizadas para causar/propagar a infecção, detectar aplicações não
confiáveis utilizadas pelo Malware, gerar assinaturas de Antivírus e
Antispyware automaticamente, definir URLs não confiáveis utilizadas pelo
novo Malware e prover Informações sobre o usuário infectado (seu endereço
IP e seu login de rede);

30. Deve suportar a submissão manual de arquivos para análise através do
serviço de Sandbox.

 

8. VPN
1. Suportar no mínimo 10 túneis VPN IPSEC do tipo site-to-site já licenciadas;
2. Suportar no mínimo 1 túneis VPN IPSEC do tipo client-to-site já licenciadas

podendo suportar no futuro, baseado na aquisição de licenciamento, 5
túneis;

3. Suportar no mínimo 1 conexões clientes do tipo SSL sem custo e 10
licenças/conexões futuras baseadas em licenciamento adicional;

4. Suportar políticas de roteamento sobre conexões VPN IPSEC do tipo site-to-
site com diferentes métricas e serviços. A rota poderá prover aos usuários
diferentes caminhos redundantes sobre todas as conexões VPN IPSEC;

5. Implementar os esquemas de troca de chaves manual, IKE e IKEv2 por Pré-
Shared Key, Certificados digitais e XAUTH client authentication;

6. Permitir a definição de um gateway redundante para terminação de VPN no
caso de queda do circuito primário;

7. Permitir que sejam criadas políticas de roteamento estático utilizando IPs de
origem, destino, serviços e a própria VPN como parte encaminhadora deste
tráfego sendo este visto pela regra de roteamento, como uma interface
simples de rede para encaminhamento do tráfego;

8. Suportar a criação de túneis IP sobre IP (IPSEC Tunnel), de modo a
possibilitar que duas redes com endereço inválido possam se comunicar
através da Internet.

9. AUTENTICAÇÃO
1. Permitir a utilização de LDAP, AD e RADIUS;
2. Permitir o cadastro manual dos usuários e grupos diretamente na interface

de gerência remota do Firewall, caso onde se dispensa um autenticador
remoto para o mesmo;

3. Permitir a integração com qualquer autoridade certificadora emissora de
certificados X509 que seguir o padrão de PKI descrito na RFC 2459, inclusive
verificando as CRLs emitidas periodicamente pelas autoridades, que devem
ser obtidas automaticamente pelo firewall via protocolos HTTP e LDAP;

4. Permitir o controle de acesso por usuário, para plataformas Windows Me,
NT, 2000, 2000, XP, Windows 7, Windows 8 e Windows 10 de forma
transparente, para todos os serviços suportados, de forma que ao efetuar o
logon na rede, um determinado usuário tenha seu perfil de acesso
automaticamente configurado;

5. Permitir a restrição de atribuição de perfil de acesso a usuário ou grupo
independente ao endereço IP da máquina que o usuário esteja utilizando.

6. Suportar recurso de autenticação única para todo o ambiente de rede, ou
seja, utilizando a plataforma de autenticação atual que pode ser de LDAP ou
AD; o perfil de cada usuário deverá ser obtido automaticamente através de
regras no Firewall DPI (Deep Packet Inspection) sem a necessidade de uma
nova autenticação como por exemplo, para os serviços de navegação a
Internet atuando assim de forma toda transparente ao usuário. Serviços
como HTTP, HTTPS devem apenas consultar uma base de dados de usuários
e grupos de servidores 2008/2012 com AD.

10. ADMINISTRAÇÃO
1. Suportar no mínimo 250 usuários autenticados com serviços ativos e
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identificados passando por este dispositivo de segurança em um único
dispositivo de segurança. Políticas baseadas por grupos de usuários deverão
ser suportadas por este dispositivo. Está comprovação poderá ser exigida
em testes sobe o ambiente de produção com o fornecimento do produto
para comprovação deste e demais itens.

2. Permitir a criação de perfis de administração distintos, de forma a possibilitar
a definição de diversos administradores para o firewall, cada um responsável
por determinadas tarefas da administração;

3. Fornecer gerência remota, com interface gráfica nativa;
4. Fornecer interface gráfica para no mínimo 3 usuários;
5. A interface gráfica deverá possuir assistentes para facilitar a configuração

inicial e a realização das tarefas mais comuns na administração do firewall,
incluindo a configuração de VPN IPSECs, NAT, perfis de acesso e regras de
filtragem;

6. Possuir mecanismo que permita a realização de cópias de segurança
(backups) e sua posterior restauração remotamente, através da interface
gráfica, sem necessidade de se reinicializar o sistema;

7. Permitir a visualização em tempo real de todas as conexões TCP e sessões
UDP que se encontrem ativas através do firewall e a remoção de qualquer
uma destas sessões ou conexões;

8. Permitir a visualização de estatísticas do uso de CPU, memória da máquina
onde o firewall está rodando e tráfego de rede em todas as interfaces do
Firewall através da interface gráfica remota, em tempo real e em forma
tabular e gráfica;

9. Permitir a conexão simultânea de vários administradores, sendo um deles
com poderes de alteração de configurações e os demais apenas de
visualização das mesmas. Permitir que o segundo ao se conectar possa
enviar uma mensagem ao primeiro através da interface de administração.

10. Possibilitar o registro de toda a comunicação realizada através do firewall, e
de todas as tentativas de abertura de sessões ou conexões que forem
recusadas pelo mesmo;

11. Possuir interface orientada a linha de comando para a administração do
firewall a partir do console ou conexão SSH sendo está múltiplas sessões
simultâneas.

12. Possuir mecanismo que permita inspecionar o tráfego de rede em tempo real
(sniffer) via interface gráfica, podendo opcionalmente exportar os dados
visualizados para arquivo formato PCAP e permitindo a filtragem dos pacotes
por protocolo, endereço IP origem e/ou destino e porta IP origem e/ou
destino, usando uma linguagem textual;

13. Permitir a visualização do tráfego de rede em tempo real tanto nas interfaces
de rede do Firewall quando nos pontos internos do mesmo: anterior e
posterior à filtragem de pacotes, onde o efeito do NAT (tradução de
endereços) é eliminado;

14. Possuir sistema de respostas automáticas que possibilite alertar
imediatamente o administrador através de e-mails, janelas de alerta na
interface gráfica, execução de programas e envio de Traps SNMP.

11. RELATÓRIO
1. Ser capaz de visualizar, de forma direta no appliance e em tempo real, as

aplicações mais utilizadas, os usuários que mais estão utilizando estes
recursos informando sua sessão, total de pacotes enviados, total de bytes
enviados e média de utilização em Kbps, URLs acessadas e ameaças
identificadas;

2. Possibilitar a geração de pelo menos os seguintes tipos de relatório com
cruzamento de informações, mostrados em formato HTML: máquinas
acessadas X serviços bloqueados, usuários X URLs acessadas, usuários X
categorias Web bloqueadas (em caso de utilização de um filtro de conteúdo
Web);

3. Possibilitar a geração de pelo menos os seguintes tipos de relatório,
mostrados em formato HTML: máquinas mais acessadas, serviços mais
utilizados, usuários que mais utilizaram serviços, URLs mais visualizadas, ou
categorias Web mais acessadas (em caso de existência de um filtro de
conteúdo Web), maiores emissores e receptores de e-mail;

4. Permitir o envio dos relatórios, através de email para usuários prédefinidos;
5. Possuir relatórios prédefinidos na solução e permitir a criação de relatórios

customizados;
6. Possibilitar a geração dos relatórios sob demanda e através de agendamento

diário, semanal e mensal. No caso de agendamento, os relatórios deverão
ser publicados de forma automática;

7. Disponibilizar download dos relatórios gerados.

12. GARANTIA, SUPORTE E LICENCIAMENTO
1. O licenciamento para todos os serviços de Next Generation Firewall deverá

ser de 60 meses.
2. Deverá ser fornecida licença para gerenciamento do equipamento por meio

do Sonicwall GMS;
3. A garantia deverá ser de 60 meses para hardware e licenças fornecidas;
4. Deve contemplar suporte do Fabricante pelo período vigente, com no

mínimo, as seguintes características:
1. O suporte do fabricante deve ter um sistema de abertura de chamados

para acompanhamento – funcionando 24 horas por dia e 7 dias por
semana

2. Deve assegurar a utilização de novas versões de software da solução
sem ônus a Licitante, sempre que esta estiver disponível a qualquer
cliente

3. Deve permitir o acesso à base de conhecimento da solução.

13. COMPATIBILIDADE
1. É exigida total compatibilidade do equipamento ofertado com a plataforma de

gerenciamento e de relatórios Sonicwall Global Managment Systems (GMS),
em pleno uso por este Tribunal;

2. Caso a licitante não cote produto da marca Sonicwall, deverá apresentar
declaração da mesma que indique que o produto ofertado tem total
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compatibilidade com o Sonicwall GMS.

 

Especificações do Item 02
Extensão de Garantia para Sonicwall SOHO por 36 meses

1. CARACTERISTICAS GERAIS
1. Compatibilidade com o firewall SonicWall SOHO em uso por este Tribunal;
2. Licença: COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR

SONICWALL SOHO SERIES 3YR;
3. PartNumber: 01-0SSC-0689.

 
Especificações do Item 03
Extensão de Garantia para Sonicwall SOHO por 60 meses

1. CARACTERISTICAS GERAIS
1. Compatibilidade com o firewall SonicWall SOHO em uso por este Tribunal;
2. Licença: COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR

SONICWALL SOHO SERIES 5YR;
3. PartNumber: 02-SSC-1730.

 

LOTE 2

CONDIÇOES GERAIS

1. Deverá haver total integração e compatibilidade de todos os componentes deste
lote com a solução de gerenciamento Sonicwall GMS, em uso no TRE-AL;

2. É obrigatória a comprovação técnica de todas as características exigidas para os
equipamentos e softwares aqui solicitados, independente da descrição da
proposta do fornecedor, através de documentos que sejam de domínio público
cuja origem seja exclusivamente do fabricante dos produtos, como catálogos,
manuais, ficha de especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do
fabricante através da internet, indicando as respectivas URL (Uniform Resource
Locator). A simples repetição das especificações do termo de referência sem a
devida comprovação acarretará na desclassificação da empresa proponente.

3. A licitante deverá apresentar comprovação de autorização do fabricante para
comercialização dos equipamentos e licenças;

4. Todos os itens ofertados não podem constar em listas de componentes em end-
of-life ou equivalente do fabricante pelos próximos 12 meses, indicando que o
produto são está na eminência de ser descontinuado;

5. As especificações são mínimas, sendo aceitos produtos com características
técnicas superiores desde que plenamente compatíveis com o exigido.

 

Especificações do Item 04
Solução de Controle de Acesso Remoto

1. CARACTERISTICAS GERAIS
1. Deverá suportar criação remota de VPN (Virtual Private Network) para

permitir o acesso de forma controlada e seletiva a servidores e serviços
informatizados localizados na rede interna do TRE-AL;

2. Somente serão aceitas soluções baseada em appliance físico, para
montagem emrack padrão de 19";

3. A solução deverá ser dedicada para entregar segurança a conectividade do
usuario remoto através da tecnologia de VPN SSL, e  dessa forma não serão
aceito soluções de NGFW para este fim;

4. Deverá possuir licenciamento para no mínimo 25 usuarios conectados
simultaneamente e possibilidade de crescimento futuro para até pelo menos
400 usuarios conectados;

5. Performance de VPN SSL de 800 Mbps;
6. Mínimo 4  interfaces de rede 10/100/1000 Base-TX.  Todas as interfaces

devem possuir mecanismo de autosense e seleção seleção autonática de
modo half-duplex/full-duplex. A seleção da velocidade e duplex deve ser
realizada obrigatoriamente através da interface gráfica de gerenciamento.

7. Fonte de alimentação interna ao gabinete, com chaveamento automático de
100-240 VAC;

8. Deverá suportar criação de portal, utilizando SSL/TLS, que permita a
publicação de serviços e possibilite os usuários externos autorizados o
acesso aos sistemas internos;

9. Deverá possuir certificação ICSA SSL-TLS;
10. A solução deverá suportar o Compartilhamento de arquivos seguro;
11. O portal deverá permitir que o usuario final possa definir Favoritos (atalhos),

os atalhos podem ser, aplicativos Web HTTP / HTTPS, RDP, ICA, VNC, SSH,
Telnet, Pastas partilhadas, Citrix XenDesktop;

12. O portal deverá suportar publicação definidas pelo administrador de
aplicações Web, juntamente com suporte a HTML5 para RDP, VNC, Citrix ICA,
SSH e Telnet.

13. Deverá suportar cliente nativo em HTM5 para as aplicações Citrix
XenDesktop, XenApp e File Explorer;

14. O portal da web também permitirá o acesso a qualquer aplicativo TCP ou UDP
no modo de encapsulamento (Citrix, Terminal Services, VoIP, etc).

15. A solução deve ter um portal especial para dispositivos celulares como
smartphones e tablets;

16. A solução deverá suportar a conexão de múltiplos sistemas operacionais,
como Windows, Android, IOS, Chromebook e MacOS;

17. Deverá ser compatível com, pelo menos, os navegadores Internet Explorer,
Google Chrome e Mozila Firefox em suas últimas versões;

18. Suporte à comunicação dos usuários remotos no modo L3 Tunnel, onde os
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usuarios recebem um endereço IP específico;
19. Permitir que os clientes Windows tenham capacidade de se auto conectar na

VPN L3, sem a necessidade de intervenção do usuario;
20. A solução deverá ter suporte para verificações na estação do usuario

durante o processo de autenticação e permitir a criação de regras granulares
de controle de acesso com base no status de integridade do dispositivo de
conexão;

21. O recurso de controle do usuario final deve permitir checar no mínimo os
seguintes parâmetros, para todos os sistemas operacionais: vesão do
sistema operacional, certificado instalado no endpoint, diretorio e nome de
arquivo;

22. Deverá permitir que o usuário remoto possa acessar apenas os recursos
permitidos de acordo com sua função ou papel. O acesso pode ser
controlado por usuário ou grupos de usuários;

23. A solução deverá suportar autenticação via LDAP, Radius, NTLM e Kerberos.
24. Deverá suporta que o usuários alterem suas senhas remotamente;
25. Para dispositivos móveis, como celuares e tablets, a solução deve permitir

que esses dispositivos utilizem o recurso de autenticação biométrica;
26. Deverá suportar Autenticação de  Multi-fator (MFA) ou Autenticação de dois

fatores (2FA);
27. Deverá suportar OTP para auticação de dois fatores (2FA), no minimo via

mensagem de correio eletrônico ou SMS;
28. Deverá suportar TOTP (Time Based One Time Password) com no minimo

integração as aplicaçoes de TOTP  Google Authenticator e Microsoft
Authenticator;
Deverá permitir autenticar os usuarios via Cerficados Digital X.509;

29. A solução deverá permitir autenticação única ou Single Sing-On,
possibilitando que os usuários se conectem às aplicacões disponíeis no portal
sem a necessidade de se reautenticarem ou seja nenhum login adicional ou
VPN é necessária;

30. A solução deverá impedir ataques desconhecidos do tipo zero-day
diretamente no gateway com correção automatizada;

31. A solução deverá integrar-se em solução baseada em nuvem do tipo
sandbox para verificar todos os arquivos enviados por usuários conectados,
garantido que os arquivos enviados aos servidores corporativos não sejam
arquviso maliciosos;

32. A Solução deverá possuir detecção Geo IP e proteção contra Botnets;
33. A solução deverá suportar o modo Split-Tunnel e o modo Redirect-All com o

encapsulamento SSL / TLS;
34. A solução deverá permitir a configuração do perfil do dispositivo usando uma

lista abrangente e predefinida de soluções de: antivírus, firewall pessoal e
anti-spyware para plataformas Windows, Mac e Linux;

35. A solução deverá permitir que os administradores definam quais aplicativos
móveis específicos podem acessar recursos na rede através de túneis de
aplicativos individuais. As políticas de App Access Control (ACC) são aplicadas
tanto a o cliente e o servidor, fornecendo proteção robusta ao perímetro;

36. A solução deverá prover suporte de autenticação usando uma infraestrutura
Kerberos existente, sem a necessidade de confiar nos serviços de front-end
para delegar um serviço;

37. A solução deverá possuir mecanismos que garantam aos administradores da
solução meios que concedam ou neguem acesso com base nas políticas
organizacionais e definam ações de correção nas sessões de quarentena. A
política baseada em objeto deverá utilizar elementos de rede, recurso,
identidade, dispositivo, aplicativo, dados e hora;

38. O sistema deve ter um mecanismo de inspeção para o equipamento remoto
que valida pelo menos, arquivos presentes no computador remoto, chaves
de registro, associação ao domínio do Active Directory, versão do sistema
operacional, presença de antivírus, antispyware ou firewall pessoal;

39. No caso de dispositivos móveis, deverá suportar no minimo identificador de
dispositivo (IMEI),  Detecção de JailBreak em dispositivos Apple IOS -
Detecção de ROOT para dispositivos Android;

40. Deverá suportar que a inspeção não sejá feita apenas no momento do
acesso, mas também periodicamente;

41. Dependendo das condições do equipamento remoto, ele entrará receberá
permissão conexão no portal que possuirá as os acessos de acordo com o
seu perfil de usuario ou grupo de usuário definido pelo administrador, se o
computador não atender aos requisitos mínimos, o equipamento remoto
será enviado a uma área de  quarentena, evitando assim que equipamentos
fora da politica de acesso do orgão ingressem na rede;

42. O sistema deve permitir ou restringir o acesso a clientes que possuem
atualização de o antivírus em um determinado período de tempo,
porexemplo, não mais que 15 dias;
O gerenciamento da solução deve ser baseado na Web;

43. Deverá suportar o gerenciamento SNMP;
44. A solução deve permitir gerenciamento centralizado, via ferramenta de

gestão  GMS (GLOBAL MANAGEMENT SYSTEM), com possibilidade de Backup
de configurações,

45. Upgrade de firmware e status da solução;
46. Deverá suportar Syslog e NTP.

2. GARANTIA E SUPORTE
1. Garantia/Suporte por um período de 60 meses;
2. Deve contemplar suporte do Fabricante pelo período vigente, com no

mínimo, as seguintes características:
1. O suporte do fabricante deve ter um sistema de abertura de chamados

para acompanhamento – funcionando 24 horas por dia e 7 dias por
semana;

2. Deve assegurar a utilização de novas versões de software da solução
sem custo adicional, sempre que esta estiver disponível a qualquer
cliente;

3. Deve permitir o acesso à base de conhecimento da solução.

3. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
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1. A solução deverá ser instalada e configurada por técnicos certificados junto
ao fabricante da solução;

2. Deverá contemplar a configuração de toda a solução de maneira a torná-la
completamente funcional em conformidade com as necessidades
apresentadas pelo TRE-AL;

3. O serviço deverá ser exclusivamente realizado de forma presencial;
4. O serviço de instalação e migração somente serão aceitos de forma

provisória quando todas as funcionalidades estiverem operacionais;
5. O recebimento definitivo dos serviços de instalação se dará no prazo de 10

(dez) dias após o recebimento provisório e se for constatada a estabilidade
operacional da solução implantada;

6. Transferência de técnlogia do tipo hands-on para pelo menos 03 servidores
da STI do TRE-AL, onde deverão ser repassadas todas as configurações
realizadas e os procedimentos de operação da solução.

 

Especificações do Item 05
Licenças Adicionais para a Solução de Controle de Acesso Remoto

1. CARACTERISTICAS GERAIS
1. Pacote com 100 licenças de uso adicionais para solução de controle de

acesso remoto descrita no Item 4 desta Lote;
2. Suporte/Garantia por um período de 60 meses, mas mesmas condições do

descrito no Item 4 deste Lote.

 

Especificações do Item 06
Treinamento Oficial para a Solução de Controle de Acesso Remoto

1. CARACTERISTICAS GERAIS
1. Treinamento Oficial do fabricante da solução;
2. Deverá ser diponibilizado de forma presencial, em centro de treinamento com

abiente adequado para esta finalidade;
3. Deverá ser fornecido voucher com validade mínima de 12 meses.

 

LOTE 3

CONDIÇOES GERAIS

1. Deverá haver total integração e compatibilidade de todos os componentes deste
lote com o cluster Sonicwall NSA 6600 em uso no TRE-AL;

2. É obrigatória a comprovação técnica de todas as características exigidas para os
equipamentos e softwares aqui solicitados, independente da descrição da
proposta do fornecedor, através de documentos que sejam de domínio público
cuja origem seja exclusivamente do fabricante dos produtos, como catálogos,
manuais, ficha de especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do
fabricante através da internet, indicando as respectivas URL (Uniform Resource
Locator). A simples repetição das especificações do termo de referência sem a
devida comprovação acarretará na desclassificação da empresa proponente;

3. A licitante deverá apresentar comprovação de autorização do fabricante para
comercialização dos equipamentos e licenças.

 
Especificações do Item 07
Licença Deep Packet Inspetion for SSL para SonicWall NSA

1. CARACTERISTICAS GERAIS
1. Licença: SonicWall Deep Packet Inspection for SSL (DPI SSL) for NSA 6600;
2. PartNumber: 01-SSC-8680.

 
Especificações do Item 08
Licença Licença de Expansão para SonicWall NSA

1. CARACTERISTICAS GERAIS
1. Licença: SonicWall NSA 6650 and 6600 Expanded License;
2. Partnumber: 01-SSC-4481.

 
Especificações do Item 09
Extensão de Garantia para Sonicwall NSA por 36 meses

1. CARACTERISTICAS GERAIS
1. Licença: ADVANCED GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR NSA 6600

3YR;
2. PartNumber: 01-SSC-1562.

 

Especificações do Item 10
Extensão de Garantia para Sonicwall NSA por 60 meses

1. CARACTERISTICAS GERAIS
1. Licença: ADVANCED GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR NSA 6600

5YR;
2. PartNumber: 01-SSC-1564.
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Especificações do Item 11
Treinamento Oficial SonicWall Network Security Administrator

1. CARACTERISTICAS GERAIS
1. Treinamento Oficial SonicWall Network Security Administrator (SNSA);
2. Deverá ser diponibilizado de forma presencial, em centro de treinamento com

ambiente adequado para esta finalidade;
3. Deverá ser fornecido voucher com validade mínima de 12 meses.

 

Especificações do Item 12
Treinamento Oficial SonicWall Network Security Professional

1. CARACTERISTICAS GERAIS
1. Treinamento Oficial SonicWall Network Security Professional (SNSP);
2. Deverá ser diponibilizado de forma presencial, em centro de treinamento com

ambiente adequado para esta finalidade;
3. Deverá ser fornecido voucher com validade mínima de 12 meses.

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 equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos
quantitativos indicados no pedido de fornecimento;

2. A garantia dos equipamentos deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá
seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;

3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) equipamento(s);

4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;

5. Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro uso e não
deverão conter marcas, amassados, arranhões ou outros problemas e, ainda,
serem entregues em pleno estado de funcionamento;

6. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações
técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;

7. 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
durante o período de garantia;

8. 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;

9.  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 equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas;

2. Após a entrega, os 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 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 bens
pertencentes ao escopo desta contratação.
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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 equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante
são resguardados por legislação nacional e internacional.

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:

1. Advertência:
1. 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

2. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;

2. Multa de:
1. 0,25% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou

instrumento contratual, no caso de atraso injustificado na
entrega do bem, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos bens
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
7,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento
contratual; e

2. No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 12,5%
sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o
cancelamento do instrumento de fornecimento;

2. 5% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento
contratual, no caso de inexecução parcial da obrigação assumida;

3. 15% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o
cancelamento do instrumento de fornecimento.

3. 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

4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento
de fornecimento com a Contratada.

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.

6. 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. 

7. O período de atraso será contado em dias corridos. 
8. 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. 

9. 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.

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
 
Garantia mínima de 03 (três) anos.
Estar comprovadamente ainda em produção.
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Conformidade com o presente Termo de Referência.
5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação
(Art. 18, § 3º, III, V)

 

 

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX

 

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00

 

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI 

 

Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao
Pregão Eletrônico suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa
Empresa, o fornecimento abaixo discriminado:

 

Item da Ata Descrição Qtd. Solicitada Valor Unitário (R$) Valor Total (R$)

     
     

TOTAL:  

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços
pretendido serão cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI.

Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento
da autorização de fornecimento, nota de empenho ou instrumento formal e
equivalente, conforme contrato.

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos).

 

 

RESUMO DE STATUS DA ATA

QUANTITATIVO TOTAL
REGISTRADO:  

Quantitativo executado via

Ordem de Fornecimento nº 001/20YY 
 

Quantitativo executado via

Ordem de Fornecimento nº 002/20YY 
 

SALDO ATA:  

 

 

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX
Maceió, 04 de junho de 2020.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 20/08/2020, às 13:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 20/08/2020, às 14:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 24/09/2020, às 18:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0716419 e o código CRC CACE7200.

0001030-68.2020.6.02.8000 0716419v181
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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 julho de 2020.
À COINF,
para os fins do despacho SAD 0714099, após o

caneclamento da IRP no comprasnet.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 06/07/2020, às 18:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0728000 e o código CRC 9A795C90.

0001030-68.2020.6.02.8000 0728000v1
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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 julho de 2020.
À SEGI
 
Sr. Chefe,
 
Para acompanhamento.
 

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 06/07/2020, às 20:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0728041 e o código CRC 466DC632.

0001030-68.2020.6.02.8000 0728041v1
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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 agosto de 2020.
À SEPAT
À SEGI 
Membros da Comissão de Planejamento 84/2020 -

 0667415
 
Prezados,
 
Liberado, via bloco de assinaturas, Termo de

Referência revisado 0716419, solicito a análise, na forma do
art. 13 de  Resolução CNJ nº 182/2013,

 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 20/08/2020, às 13:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0748218 e o código CRC A681FC0F.

0001030-68.2020.6.02.8000 0748218v1
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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 agosto de 2020.
À STI
 
Segue o Termo de Referência revisado, doc. 

0716419, para apreciação de Vossa Senhoria, na forma do que
determina a Resolução TRE/AL nº 15.904/2018 - Regulamento
da Secretaria, art. 111, VI.

As alterações dizem respeito à perspectiva, mesmo
que em potência de uso de VPNs para o teletrabalho de forma
perene, bem assim resultante da aquisição de equipamentos
objeto do Proc SEI nº 0004291-41.2020.6.02.8000, concluída
ainda neste mês de agosto/2020.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 20/08/2020, às 13:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0748244 e o código CRC CC53A069.

0001030-68.2020.6.02.8000 0748244v1
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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 agosto de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
Nos termos do § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº

182/2013, bem assim do art. 111, VI, da Resolução TRE/AL nº
15.904/2018 (Regulamento da Secretaria do TRE-AL),
manifesto concordância com o último termo de referência
apresentado nestes autos.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 20/08/2020, às 14:18, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0748304 e o código CRC FCC228E4.

0001030-68.2020.6.02.8000 0748304v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de agosto de 2020.
À COINF,
 
Senhor Coordenador,
 
Ratifico minha concordância quanto ao Termo de

Referência - TIC 12, doc. 0716419.
 

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 21/08/2020, às 11:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0749027 e o código CRC CF1A1AD0.

0001030-68.2020.6.02.8000 0749027v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de agosto de 2020.
 
Aprovo o termo de referência ajustado, conforme evento

nº 0716419, ressalvados os aspectos técnicos do pedido, assim como
mantenho o entendimento desta Secretaria defendido no Despacho
GSAD 0675576.

À SLC, para divulgação da IRP e demais medidas
cabíveis.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/08/2020, às 16:25, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0750236 e o código CRC 62D633F2.

0001030-68.2020.6.02.8000 0750236v1
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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 agosto de 2020.
À SAD,
Senhor Secretário,
Diante da juntada de outro Termo de Referência

(0716419), que inclui outros itens que serão licitados, alerto
sobre a necessidade de, preliminarmente, os autos seguirem à
SEIC para nova pesquisa de preços, para viabilizar a abertura
de Intenção de Registro de Preços.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 25/08/2020, às 20:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0750981 e o código CRC 9DEA2541.

0001030-68.2020.6.02.8000 0750981v1
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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 agosto de 2020.
Reporto-me ao Despacho SLC 0750981, para

devolver o feito à COMAP.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/08/2020, às 21:36, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0750988 e o código CRC 2EB81380.

0001030-68.2020.6.02.8000 0750988v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2020.
 
 
À SEIC para ajuste/revisão da pesquisa de preços,

tendo em vista as alterações realizadas, pela unidade
demandante, que geraram o Termo de Referência  - TIC
12, 0716419.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 26/08/2020, às 13:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0751251 e o código CRC 4E2C12B3.

0001030-68.2020.6.02.8000 0751251v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2020.
À COMAP,
Senhora Coordenadora,
Diante do retorno a esta Seção de Instrução de

Contratações - SEIC do presente procedimento nesta data,
para  ajuste ou revisão da pesquisa de preços feita nos autos,
originalmente com base no Termo de Referência (0674234),
conforme estimativa do evento 0683837, observamos que as
alterações feitas no novo Termo de Referência TIC (0716419),
referem-se a acréscimo de onze itens, além do item original (Item 1),
de aquisição de firewall de pequeno porte, por meio do sistema de
registro de preços, englobando, assim, 12 itens divididos em 3 lotes,
com inclusão de extensão de garantia para 36 e 60 meses; solução de
controle de acesso, licenças adicionais e treinamentos, conforme
esclarecimento da COINF em 0748244.

Desse modo, com a necessidade de realização de uma
nova pesquisa, a ser feita especialmente junto ao mercado
fornecedor, tendo-se em conta o extenso e, a nosso ver,  complexo
detalhamento dos objetos, conforme 3.1 do novo Termo de
Referência, pedimos auxílio da unidade demandante, no sentido de
obtermos propostas para o fornecimento, principalmente em razão do
apontamento no SEI de tratar-se de processo urgente, sem prejuízo
de iniciarmos a instrução nesta Seção, obedecendo a
ordem cronológica e de prioridade dos demais processos a nosso
cargo.

Respeitosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 26/08/2020, às 16:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
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Chefe de Seção, em 26/08/2020, às 16:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0751503 e o código CRC 278A4E6E.

0001030-68.2020.6.02.8000 0751503v1
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E-mail - 0751996

Data de Envio: 
  27/08/2020 17:59:53

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

Para (com cópia oculta):
    comercial@tudbrasil.com.br
    contato@rjnetwork.com.br
    info@xtech.com.br
    atendimento@goinfo.com.br
    denis_guimaraes@dell.com
    rogerio@grupoinovva.com.br
    contato@aser.com.br
    vendas@microsafe.com.br
    vendas@audere.com.br
    administrativo@grupoinovva.com.br
    alexandre.barros@g3solutions.com.br
    andre.brasileiro@suporteinformatica.com
    leonardo@teltecsolutions.com.br
    teltec@teltecnetworks.com.br
    mauricio@teltecsolutions.com.br
    michel@pisontec.com
    guilherme@infiniit.com.br
    bsabino@swt.com.br
    max@plugnetshop.com.br
    plugnet@plugnetshop.com.br
    pct@pctinformatica.com.br
    maxwell@usetech.net
    olivan@grupoinovva.com.br
    henrique@printsolucao.com.br
    alexandre.pinheiro@energytelecom.com.br

Assunto: 
  Solicitação de cotação para aquisição de FIREWALL de pequeno porte E OUTROS. Novo TR. SRP. PA
0001030-68.2020

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Tendo em vista acréscimo substancial no Termo de Referência anterior, desta vez com 12 itens,
solicitamos cotação para o fornecimento dos produtos, conforme Quadro Resumo e Detalhamento
constantes no novo Termo de Referência que anexamos a esta mensagem. 

Caso não haja interesse em participar, independente do motivo, pedimos avisar.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312 (também whatsapp)
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0716419.html
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DESPACHO

Maceió, 28 de agosto de 2020.
 
 
À COINF, solicitando o apoio da unidade demandante,

conforme Despacho SEIC 0751503:
 

"... tendo-se em conta o extenso e, a nosso
ver,  complexo detalhamento dos objetos,
conforme 3.1 do novo Termo de Referência,
pedimos auxílio da unidade demandante,
no sentido de obtermos propostas para o
fornecimento, principalmente em razão do
apontamento no SEI de tratar-se de processo
urgente, sem prejuízo de iniciarmos a
instrução nesta Seção..."  
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 28/08/2020, às 12:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0752413 e o código CRC E107C006.

0001030-68.2020.6.02.8000 0752413v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 28 de agosto de 2020.
À SEGI,
 
Sr. Chefe e integrante técnico,
 
Para verificar a possibilidade de demandar

cotações, conforme solicita a colaboração o Despacho
COMAP 0752413.

Sugere-se, neste sentido, tal qual a SEIC, realizar a
demanda por meio de e-mail, enviados dos próprios autos,  e
com a solicitação de redirecionamento das respostas, na
forma do e-mail SEIC 0751996, para:

 
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312 (também whatsapp)
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38.
 
 

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 28/08/2020, às 12:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0752447 e o código CRC B03D458B.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de agosto de 2020.
À SEPAT,
 
Sr. Chefe e integrante administrativo,
 
Para a exemplo do integrante técnico, Despacho

COINF 0752447, verificar a possibilidade de demandar
cotações, conforme solicita a colaboração o Despacho
COMAP 0752413.

Para o intento recomenda-se verificar inicialmente
o endereço: https://www.sonicwall.com/pt-
br/partners/authorized-distributors/; do qual extraímos:

 
Sugere-se, neste sentido, tal qual a SEIC, realizar a

demanda por meio de e-mail, enviados dos próprios autos,  e
com a solicitação de redirecionamento das respostas, na
forma do e-mail SEIC 0751996, para:

 
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312 (também whatsapp)
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38.
 
 

Atenciosamente.
 

Daniel Macêdo de Carvalho Souto
Integrante Demandante - Portaria 84/2020 - 0667415

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 28/08/2020, às 13:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0752498 e o código CRC 4961B331.

0001030-68.2020.6.02.8000 0752498v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de agosto de 2020.
À SEIC,
 
Senhor Chefe,
 
De maneira complementar ao despacho 0752498,

sugiro que seja feito contato junto aos distribuidores
indicados para que estes forneceram lista de possíveis
revendas que possam auxiliar quanto aos orçamentos
pretendidos.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 28/08/2020, às 15:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0752590 e o código CRC 24FD4B20.

0001030-68.2020.6.02.8000 0752590v1
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Empresa para cotação - Procedimento SEI nº 0001030-68.2020.6.02.8000

De: Cristino Hermano de Bulhões (cristinobulhoes@tre-al.jus.br)

Para: seic@tre-al.jus.br; mariamelo@tre-al.jus.br; marcialmelo@yahoo.com.br; coinf@tre-al.jus.br

Data: sexta-feira, 28 de agosto de 2020 15:49 BRT

Prezada Márcia,

Com a intenção de auxiliar a composição de preços pela SEIC, encaminho 
lista de empresas que podem fornecer orçamentos relativos ao objeto do 
Procedimento SEI nº 0001030-68.2020.6.02.8000 (solução de acesso remoto, 
licenças para firewalls, etc.).

Empresa: Fire Ant
Contato: Moana Amorim
E-mail: Comercial@fireant.com.br

Empresa: Procedata
Contato: Adalberto Chaves
E-mail adalberto.chaves@procedata.com.br

Atenciosamente,

-- 
Cristino Hermano de Bulhões
TRE-AL/STI/COINF
Seção de Gerência de Infraestrutura
Telefones Fixos: (82) 2122-7753/2122-7751
Endereço(s) de E-mail: cristinobulhoes@tre-al.jus.br
                        segi@tre-al.jus.br

As informações existentes nessa mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo
protegido por lei. Caso não seja destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Se você recebeu
esta mensagem por engano, favor apagar as informações e notificar o remetente. O uso impróprio será tratado
conforme a legislação em vigor.
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E-mail - 0754645

Data de Envio: 
  02/09/2020 12:04:27

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

Para (com cópia oculta):
    comercial@fireant.com.br
    adalberto.chaves@procedata.com.br

Assunto: 
  Solicitação de cotação para aquisição de FIREWALL de pequeno porte E OUTROS. Novo TR. SRP. PA
0001030-68.2020

Mensagem: 
  
Prezados Senhores,

Tendo em vista acréscimo substancial no Termo de Referência anterior, desta vez com 12 itens,
solicitamos cotação para o fornecimento dos produtos, conforme Quadro Resumo e Detalhamento
constantes no novo Termo de Referência que anexamos a esta mensagem. 

Caso não haja interesse em participar, independente do motivo, pedimos avisar.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312 (também whatsapp)
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0716419.html
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De: suporte@inovazul.com.br
Para: <seic@tre-al.jus.br>
Data: 09/09/2020 12:43 PM

Assunto: [seic] RES: Solicitação de cotação para aquisição de FIREWALL de pequeno porte E OUTROS. Novo TR.
SRP. PA 0001030-68.2020

Boa tarde,

                Envio em anexo a nossa proposta para o processo de aquisição de firewall de pequeno porte. Quaisquer
dúvidas, estamos à disposição.

Atenciosamente,

Rodrigo B. dos Santos
+55 61 9 83383883 rodrigo@inovazul.com.br

+55 61 3703-4444 www.inovazul.com.br
SRTV/Sul, Quadra 701, Lote 04, Bloco “O”, Sala 386
Ed. Multiempresarial, Asa Sul – Brasília CEP 70.340-000

Anexados:

Arquivo: Inovazul - Proposta
Firewall TRE-AL.pdf

Tamanho:
180k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Firefox https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=GJKD8K6...

1 of 1 09/09/2020 13:06
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De: Moana Amorim <comercial@fireant.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 09/09/2020 05:01 PM

Assunto: [seic] Solicitação de cotação para aquisição de FIREWALL de pequeno porte E OUTROS. Novo TR. SRP. PA
0001030-68.2020

Prezada

Boa tarde

Segue proposta conforme solicitado

Desde ja agradecemos a atenção

Atenciosamente

Em qua., 2 de set. de 2020 às 12:04, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE
CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu:

Prezados Senhores,

Tendo em vista acréscimo substancial no Termo de Referência anterior,
desta vez com 12 itens, solicitamos cotação para o fornecimento dos
produtos, conforme Quadro Resumo e Detalhamento constantes no novo
Termo de Referência que anexamos a esta mensagem.

Caso não haja interesse em participar, independente do motivo, pedimos
avisar.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312 (também whatsapp)
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38

--

Anexados:

Arquivo: Proposta FA024-TRE-
AL.pdf

Tamanho:
865k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

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

1 of 1 09/09/2020 17:41
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10/09/2020 Yahoo Mail - [seic] RES: Solicitação de cotação para aquisição de FIREWALL de pequeno porte E OUTROS. Novo TR. SRP. PA 0…
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[seic] RES: Solicitação de cotação para aquisição de FIREWALL de pequeno porte E
OUTROS. Novo TR. SRP. PA 0001030-68.2020

De: Maria Márcia Leite de Melo (mariamelo@tre-al.jus.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: quinta-feira, 10 de setembro de 2020 09:56 BRT

PR TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS SETEMBRO 2020.pdf
468.9kB

Bom dia!

Em anexo proposta solicitada.

Estamos à disposição.

Atenciosamente,

* Para melhor atendê-lo, favor responder com cópia para governo@procedata.com.br
__________________________________________________________________________
Adalberto Elias Chaves

Telefone: (31) 3211-5929 Cel.: (31) 98290-3173
adalberto.chaves@procedata.com.br

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> 
Enviada em: quarta-feira, 2 de setembro de 2020 12:04
Assunto: Solicitação de cotação para aquisição de FIREWALL de pequeno porte E OUTROS. Novo TR. SRP. PA
0001030-68.2020

Prezados Senhores,

Tendo em vista acréscimo substancial no Termo de Referência anterior, desta vez com 12 itens, solicitamos cotação
para o fornecimento dos produtos, conforme Quadro Resumo e Detalhamento constantes no novo Termo de
Referência que anexamos a esta mensagem. 

Caso não haja interesse em participar, independente do motivo, pedimos avisar.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC seic@tre-al.jus.br marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312 (também whatsapp)
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL CNPJ nº 06.015.041/0001-38

Click here to report this message as spam.
https://10.0.0.4:4433/cgi-bin/learn-msg.cgi?id=1B4EC10005E.A3FC8&token=4fd64f2c2093b7876b3ed01304f2f4f0
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BELO HORIZONTE, 10 DE SETEMBRO DE 2020 
 
AO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 CNPJ nº 06.015.041/0001-38 
A/C.: Maria Márcia Leite de Melo 

Seção de Instrução de Contratações - SEIC  
seic@tre-al.jus.br marcialmelo@yahoo.com.br 
(82) 99981.2312 (também whatsapp) 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL  
 
Ref.: Proposta  

 
Agradecemos a oportunidade para apresentarmos nossa proposta e estamos à 
disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. Na 

oportunidade enfatizamos que toda a proposta foi projetada considerando o 
cenário mais adequado às suas necessidades tecnológicas atuais. 
 

Atenciosamente, 
 
Adalberto Elias Chaves 

Depto. Comercial 
Fone: (31) 3211-5929                 
           (31) 98290-3173 

adalberto.chaves@procedata.com.br 
 
A PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA é uma empresa de TI com 28 anos de 

mercado voltada a prover serviços e soluções tecnológicas inovadoras a seus 
clientes, com projetos elaborado por profissionais Certificados.  
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Alguns clientes que atestam a qualidade PROCEDATA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Outros: 

• HOSPITAL DA BALEIA 

• SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

• PRODABEL 
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ITEM QTDE. ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL                    

01 80 

Firewall de Pequeno Porte 

R$                                        

9.907,57 

R$                              

792.605,86 

02 80 Extensão de Garantia para SonicWall SOHO 

por 36 meses 

R$                                        
7.049,99  
 

R$                                

563.999,43 

03 80 Extensão de Garantia para SonicWall SOHO 

por 60 meses 

R$                                     
11.727,08  
 

R$                                

938.166,40 

04 1 

Solução de Controle de Acesso Remoto 

R$                                   
43.430,03  
 

 R$                                  

43.430,03  

05 4 Licenças Adicionais para a Solução de 

Controle de Acesso Remoto 

R$                                     
41.792,75  
 

 R$                             

167.170,98  

06 4 Treinamento Oficial para a Solução de 

Controle de Acesso Remoto 

R$                                     

15.432,62 

R$  

61.730,48 

07 1 Licença Deep Inspection for SSL para 

SonicWall NSA 

R$                                   

307.061,95 

R$ 

307.061,95 

08 1 

Licença de Expansão para SonicWall NSA 

R$                                   

511.726,92 

R$ 

511.726,92 

09 1 Extensão de Garantia para SonicWall NSA 

por 36 meses 

R$                                     

11.133,84 

R$ 

11.133,84 

10 1 Extensão de Garantia para SonicWall NSA 

por 60 meses 

R$                                     
17.195,12  
 

R$ 

17.195,12 

11 4 Treinamento Oficial SonicWall Network 

Security Administrator 

R$                                     
17.152,14  
 

 R$                                  

68.608,55  

12 4 Treinamento Oficial SonicWall Network 

Security Professional 

R$                                     
11.727,08  
 

 R$                                  

46.908,32  

  Valor Total  R$ 3.529.737,87 
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CONDIÇÕES COMERCIAIS: 

 

 

1 ) Prazo de entrega : 45  (Quarenta e cinco) dias 
 

2 ) Forma de Pagamento 
 
Faturamento para a TRE- AL com prazo para pagamento de até 30 (Trinta) 

dias 
 
3)  Garantia: 60 (Sessenta) meses. 

 
4 )  Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias. 
 

 
Todas as informações contidas neste documento são de propriedade da 
Procedata , devendo o seu conteúdo ser utilizado apenas pela TRE-AL 

Qualquer reprodução ou repasse a terceiros deverá ser objeto de autorização 
prévia. 
 

 
 
Atenciosamente, 
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E-mail - 0762676

Data de Envio: 
  14/09/2020 18:02:42

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

Para:
    comercial@fireant.com.br

Assunto: 
  Solicitação de esclarecimentos. Proposta preços Firewall Pequeno Porte. PA 0001030-68.2020

Mensagem: 
  Prezada Moana, boa tarde!

Com referência à proposta enviada pela FireAnt referente à Firewall de pequeno porte (em anexo),
gostaríamos de indagar se os preços apresentados para os itens 7, 8, 9 e 10 estão corretos, pois,
segundo nosso representante da área técnica demandante, esses itens podem estar com valores fora da
realidade do mercado.

Segundo ele:

"Ao verificar a tabela, entendo que a proposta da empresa FIRE ANT está com valores fora do contexto
real, para os itens 7 ,8 ,9 e 10. Quero acreditar que tenha havido algum erro de interpretação das
especificações".

Sendo assim, solicitamos confirmação dos valores ou nova cotação, se for o caso.

Caso haja dúvidas, pedimos entrar em contato.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br, marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312

Anexos:
    E_mail_0759326_Email._Proposta._Fire_Ant..pdf
    Proposta_0759331_Proposta._Fire_Ant..pdf
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E-mail - 0762682

Data de Envio: 
  14/09/2020 18:05:02

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

Para:
    adalberto.chaves@procedata.com.br

Assunto: 
  Solicitação de esclarecimentos. Proposta preços Firewall Pequeno Porte. PA 0001030-68.2020

Mensagem: 
  Prezado Adalberto, boa noite!

Com referência à proposta enviada pela Procedata referente à Firewall de pequeno porte (em anexo),
gostaríamos de indagar se os preços apresentados para os itens 7, 8, 9 e 10 estão corretos, pois,
segundo nosso representante da área técnica demandante, esses itens podem estar com valores fora da
realidade do mercado.

Segundo ele:

"Ao verificar a tabela, entendo que a proposta da empresa FIRE ANT está com valores fora do contexto
real, para os itens 7 ,8 ,9 e 10. Quero acreditar que tenha havido algum erro de interpretação das
especificações".

Sendo assim, solicitamos confirmação dos valores ou nova cotação, se for o caso.

Caso haja dúvidas, pedimos entrar em contato.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br, marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312

Anexos:
    E_mail_0759713_Email_PROCEDATA_enviando_cotacao_para_aquisicao_de_FIREWALL_de_pequeno_porte_E_OUTROS._Novo_TR._SRP._PA_0001030_68.2020.pdf
    Proposta_0759715_Proposta_Firewall_PROCEDATA.pdf
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[seic] Solicitação de esclarecimentos. Proposta preços Firewall Pequeno Porte. PA 0001030-
68.2020

De: Maria Márcia Leite de Melo (mariamelo@tre-al.jus.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: terça-feira, 15 de setembro de 2020 10:22 BRT

Prezada Márcia

Bom dia

Peço desculpas pois enviamos os valores trocados. Vamos refazer a proposta e enviar novamente.

peço que desconsidere a ultima devido ao erro de preços

Obrigada pelo aviso e vamos providenciar a susbtituição da mesma pea correta

Atenciosamente

Em seg., 14 de set. de 2020 às 18:04, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
escreveu:

Prezada Moana, boa tarde!

Com referência à proposta enviada pela FireAnt referente à Firewall de pequeno porte (em anexo), gostaríamos de
indagar se os preços apresentados para os itens 7, 8, 9 e 10 estão corretos, pois, segundo nosso representante da
área técnica demandante, esses itens podem estar com valores fora da realidade do mercado.

Segundo ele:

"Ao verificar a tabela, entendo que a proposta da empresa FIRE ANT  está com valores fora do contexto real, para
os itens 7 ,8 ,9 e 10.  Quero acreditar que tenha havido algum erro de interpretação das especificações".

Sendo assim, solicitamos confirmação dos valores ou nova cotação, se for o caso.

Caso haja dúvidas, pedimos entrar em contato.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br, marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312

-- 
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Re: [seic] Solicitação de esclarecimentos. Proposta preços Firewall Pequeno Porte. PA
0001030-68.2020

De: Moana Amorim (comercial@fireant.com.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: terça-feira, 15 de setembro de 2020 17:19 BRT

Boa tarde Marcia

Segue a proposta corrigida

Obrigada e qualquer outro problema só nos avisar

Abraços

Em ter., 15 de set. de 2020 às 14:56, marcia melo <marcialmelo@yahoo.com.br> escreveu:

Olá Moana, boa tarde!

Ficaremos no aguardo.

Muito obrigada!

Maria Márcia Leite de Melo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
(82) 99981.2312
 

Em terça-feira, 15 de setembro de 2020 10:22:00 BRT, Maria Márcia Leite de Melo <mariamelo@tre-al.jus.br>
escreveu:

Prezada Márcia

Bom dia

Peço desculpas pois enviamos os valores trocados. Vamos refazer a proposta e enviar novamente.

peço que desconsidere a ultima devido ao erro de preços

Obrigada pelo aviso e vamos providenciar a susbtituição da mesma pea correta

Atenciosamente

Em seg., 14 de set. de 2020 às 18:04, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-
al.jus.br> escreveu:

Prezada Moana, boa tarde!

Com referência à proposta enviada pela FireAnt referente à Firewall de pequeno porte (em anexo),
gostaríamos de indagar se os preços apresentados para os itens 7, 8, 9 e 10 estão corretos, pois, segundo
nosso representante da área técnica demandante, esses itens podem estar com valores fora da realidade
do mercado.

Segundo ele:

"Ao verificar a tabela, entendo que a proposta da empresa FIRE ANT  está com valores fora do contexto
real, para os itens 7 ,8 ,9 e 10.  Quero acreditar que tenha havido algum erro de interpretação das
especificações".

Sendo assim, solicitamos confirmação dos valores ou nova cotação, se for o caso.
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Proposta FA024-TRE-AL (1).pdf
1.8MB

Caso haja dúvidas, pedimos entrar em contato.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br, marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312

-- 

-- 
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Brasília, 15de Setembro de 2020

 

AoTRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Objeto: Registro de preço para eventual aquisição licenças e firewalls para a sede do
cartórios Eleitorais, unidades

 

Prezado Senhor, 

 
Segue proposta de preços conforme solicitado.

 

Nós da FireAnt Tecnologia e Comercio agradecemos a oportunidade e estamos à disposição 
com a nossa equipe técnica e comercial

 

 

 

 

Proposta FA024

de 2020 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Registro de preço para eventual aquisição licenças e firewalls para a sede do
cartórios Eleitorais, unidades e escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas.

Segue proposta de preços conforme solicitado. 

logia e Comercio agradecemos a oportunidade e estamos à disposição 
com a nossa equipe técnica e comercial 

 

 

 

 

 

 

Proposta FA024/2020/T.R.E-AL 

Registro de preço para eventual aquisição licenças e firewalls para a sede do TRE-AL, 
e escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas. 

logia e Comercio agradecemos a oportunidade e estamos à disposição 
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LOTE 1 

ITEM  DESCRIÇÃO UNID. QTD. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL  

1 

Firewall de Pequeno Porte 

Unid. 80 
R$ 11.749,68  

 

R$ 939.974,78  

 

2 
Extensão de Garantia para SonicWall 
SOHO por 36 meses 

Unid. 
80 

 R$ 8.360,80   R$ 668.863,65  

3 
Extensão de Garantia para SonicWall 
SOHO por 60 meses 

Unid. 
80 

 R$ 13.907,49   R$  1.112.599,34  

VALOR TOTAL DO LOTE 1 
 

R$ 2.721.437,7 

 

LOTE 2 

ITEM  DESCRIÇÃO UNID. QTD. 
VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL  

4 Solução de Controle de Acesso Remoto Unid. 01  R$ 51.504,96   R$ 51.504,96  

5 
Licenças Adicionais para a Solução de Controle de 
Acesso Remoto 

Unid. 
04 

 R$ 49.563,26   R$ 198.253,03  

6 
Treinamento Oficial para a Solução de Controle 
de Acesso Remoto 

Unid. 
04 

 R$ 18.302,00   R$ 73.208,00  

VALOR TOTAL DO LOTE 2 
 

R$ 322.965,99 
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LOTE 3 

ITEM  DESCRIÇÃO UNID. QTD. 
VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL  

7 
Licença DeepInspection for SSL para SonicWall 
NSA Unid. 01 

R$ 20.392,21  R$ 20.392,21 

8 Licença de Expansão para SonicWall NSA  
Unid. 

01 R$ 13.203,95  R$ 13.203,95 

9 

Extensão de Garantia para SonicWall NSA por 36 
meses 

 

Unid. 
01 

 

R$ 364.153,86  

 

R$ 364.153,86 

 

10 
Extensão de Garantia para SonicWall NSA por 60 
meses Unid. 01 

 R$ 606.872,12   R$ 606.872,12  

118 
Treinamento Oficial SonicWall Network Security 
Administrator 

Unid. 
04 

R$ 20.341,23  R$ 81.364,92  

12 
Treinamento Oficial SonicWall Network Security 
Professional 

Unid. 
04 

 R$ 13.907,49   R$ 55.629,97  

VALOR TOTAL DO LOTE 3 
R$ 1.141.617,03 
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CONDIÇÕES COMERCIAIS 

 
 Prazo de Entrega:Até 45 (quarenta e cinco) dias corridos após o recebimento da 

ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente. 
 

 Local de Entrega: Conforme Termo de Referência TIC nº 12 / 2020 
 

 Forma de pagamento:Conforme Termo de Referência TIC nº 12 / 2020 
 

 Impostos:Já estão inclusos nos valores todos os impostos que incidem. Quaisquer 
tributos, encargos sociais e/ou obrigações legais que venham a ser criados, ou 
alterados, após a data da proposta, e que repercutam direta ou indiretamente nos 
preços, implicarão na revisão dos valores descritos nesta proposta. 
 

 Validade da Proposta: Esta proposta é válida por 60 dias a contar da data da sua 
apresentação; 
 

 Dados da Empresa:  
o Razão Social: FIRE ANT TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUTADORES LTDA 
o Nome Fantasia: FIRE ANT TECNOLOGIA E COMERCIO 
o CNPJ: 35.643.484/0001-71 
o Inscrição Estadual: 07.952.895/001-50  
o Endereço: SMAS Trecho 03, conjunto 03, Bloco B2, sala 124, Edifico The Union 

Plano Piloto – Brasília – DF 
o Telefone: (61) 3526-4826 
o Dados Bancários:  

 Banco: Itaú 
 Agência: 1678 
 Conta Corrente: 41344-2 
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[seic] ENC: Solicitação de esclarecimentos. Proposta preços Firewall Pequeno Porte. PA
0001030-68.2020

De: Maria Márcia Leite de Melo (mariamelo@tre-al.jus.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: quarta-feira, 16 de setembro de 2020 10:48 BRT

PR TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS SETEMBRO 2020.pdf
442.8kB

Prezada Maria Márcia, Bom dia

Peço desculpas pelo equívoco, segue anexo planilha na sequência correta com os respectivos preços em ordem.

Atenciosamente,

* Para melhor atendê-lo, favor responder com cópia para governo@procedata.com.br
__________________________________________________________________________
Adalberto Elias Chaves

Telefone: (31) 3211-5929 Cel.: (31) 98290-3173
adalberto.chaves@procedata.com.br

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> 
Enviada em: segunda-feira, 14 de setembro de 2020 18:05
Para: Adalberto Elias Chaves <adalberto.chaves@procedata.com.br>
Assunto: Solicitação de esclarecimentos. Proposta preços Firewall Pequeno Porte. PA 0001030-68.2020

Prezado Adalberto, boa noite!

Com referência à proposta enviada pela Procedata referente à Firewall de pequeno porte (em anexo), gostaríamos de
indagar se os preços apresentados para os itens 7, 8, 9 e 10 estão corretos, pois, segundo nosso representante da
área técnica demandante, esses itens podem estar com valores fora da realidade do mercado.

Segundo ele:

"Ao verificar a tabela, entendo que a proposta da empresa FIRE ANT está com valores fora do contexto real, para os
itens 7 ,8 ,9 e 10. Quero acreditar que tenha havido algum erro de interpretação das especificações".

Sendo assim, solicitamos confirmação dos valores ou nova cotação, se for o caso.

Caso haja dúvidas, pedimos entrar em contato.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL seic@tre-al.jus.br,
marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312

Click here to report this message as spam.
https://10.0.0.4:4433/cgi-bin/learn-msg.cgi?id=3AD72100062.AF494&token=0325019361f261017cd83ec0cbdb64dc
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BELO HORIZONTE, 10 DE SETEMBRO DE 2020 
 
AO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 CNPJ nº 06.015.041/0001-38 
A/C.: Maria Márcia Leite de Melo 

Seção de Instrução de Contratações - SEIC  
seic@tre-al.jus.br marcialmelo@yahoo.com.br 
(82) 99981.2312 (também whatsapp) 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL  
 
Ref.: Proposta  

 
Agradecemos a oportunidade para apresentarmos nossa proposta e estamos à 
disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. Na 

oportunidade enfatizamos que toda a proposta foi projetada considerando o 
cenário mais adequado às suas necessidades tecnológicas atuais. 
 

Atenciosamente, 
 
Adalberto Elias Chaves 

Depto. Comercial 
Fone: (31) 3211-5929                 
           (31) 98290-3173 

adalberto.chaves@procedata.com.br 
 
A PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA é uma empresa de TI com 28 anos de 

mercado voltada a prover serviços e soluções tecnológicas inovadoras a seus 
clientes, com projetos elaborado por profissionais Certificados.  
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Alguns clientes que atestam a qualidade PROCEDATA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Outros: 

• HOSPITAL DA BALEIA 

• SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

• PRODABEL 
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ITEM QTDE. ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL                    

01 80 

Firewall de Pequeno Porte 

R$                                        

9.907,57 

R$                              

792.605,86 

02 80 Extensão de Garantia para SonicWall SOHO 

por 36 meses 

R$                                        
7.049,99  
 

R$                                

563.999,43 

03 80 Extensão de Garantia para SonicWall SOHO 

por 60 meses 

R$                                     
11.727,08  
 

R$                                

938.166,40 

04 1 

Solução de Controle de Acesso Remoto 

R$                                   
43.430,03  
 

 R$                                  

43.430,03  

05 4 Licenças Adicionais para a Solução de 

Controle de Acesso Remoto 

R$                                     
41.792,75  
 

 R$                             

167.170,98  

06 4 Treinamento Oficial para a Solução de 

Controle de Acesso Remoto 

R$                                     

15.432,62 

R$  

61.730,48 

07 1 Licença Deep Inspection for SSL para 

SonicWall NSA 

R$  17.195,12                               R$  17.195,12                               

08 1 Licença de Expansão para SonicWall NSA R$  11.133,84                            R$ 11.133,84 

09 1 Extensão de Garantia para SonicWall NSA 

por 36 meses 

R$  307.061,95                         R$  307.061,95                         

10 1 Extensão de Garantia para SonicWall NSA 

por 60 meses 

R$                                 
511.726,92 
 

R$511.726,92 

 

11 4 Treinamento Oficial SonicWall Network 

Security Administrator 

R$                                     
17.152,14  
 

 R$                                  

68.608,55  

12 4 Treinamento Oficial SonicWall Network 

Security Professional 

R$                                     
11.727,08  
 

 R$                                  

46.908,32  

  Valor Total  R$ 3.529.737,88 
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CONDIÇÕES COMERCIAIS: 

 

 

1 ) Prazo de entrega : 45  (Quarenta e cinco) dias 
 
2 ) Forma de Pagamento 

 
Faturamento para a TRE- AL com prazo para pagamento de até 30 (Trinta) 
dias 

 
3)  Garantia: 60 (Sessenta) meses. 

 

4 )  Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias. 
 
 

Todas as informações contidas neste documento são de propriedade da 
Procedata , devendo o seu conteúdo ser utilizado apenas pela TRE-AL 
Qualquer reprodução ou repasse a terceiros deverá ser objeto de autorização 

prévia. 
 
 

 
Atenciosamente, 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOAS

Relatór io gerado no dia 17/09/2020 09:25:28  ( IP:  2804:14d:1282:90e1:71ca:ca5:8dcb:a2fc)

Relatório de Cotação: Solução de firewall tipo pequeno porte - PA 0001030-68.2020

Pesquisa realizada entre 03/04/2020 13:51:22 e 03/04/2020 14:10:19

Item 1: firewall

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO TOTAL

1 1 Unidade R$ 5.788,28 (un) R$ 5.788,28

Item 2: Extensão de Garantia para SonicWall SOHO por 36 meses

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO TOTAL

0 1 Unidade R$ 0,00 (un) R$ 0,00

Item 3: Extensão de garantia para Sonic Wall SOHO por 60 meses

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO TOTAL

0 1 Unidade R$ 0,00 (un) R$ 0,00

Item 4: Solução de Controle de Acesso Remoto Firewall

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO TOTAL

0 1 Unidade R$ 0,00 (un) R$ 0,00

Item 5: Licença adicional para solução de controle de acesso remoto firewall

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO TOTAL

0 1 Unidade R$ 0,00 (un) R$ 0,00

Item 6: Treinamento oficial para Solução de Controle de Acesso Remoto Firewall

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO TOTAL

0 1 Unidade R$ 0,00 (un) R$ 0,00

Item 7: Licença Deep InspectioL para SonicWall NSA

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO TOTAL

0 1 Unidade R$ 0,00 (un) R$ 0,00
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Item 1: firewall

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5.788,28

Item 8: Licença de Expansão para SonicWall NSA

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO TOTAL

0 1 Unidade R$ 0,00 (un) R$ 0,00

Item 9: Extensão de garsantia para SonicWall NSA por 36 meses

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO TOTAL

0 1 Unidade R$ 0,00 (un) R$ 0,00

Item 10: Extensão de Garantia para SonicWall NSA por 60 meses

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO TOTAL

0 1 Unidade R$ 0,00 (un) R$ 0,00

Item 11: Treinamento oficial SonicWall Network Security Administrator

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO TOTAL

0 1 Unidade R$ 0,00 (un) R$ 0,00

Item 12: Treinamento Oficial SonicWall Network Security Prefessional

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO TOTAL

0 1 Unidade R$ 0,00 (un) R$ 0,00

Valor Global:  R$ 5.788,28

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado: R$ 5.788,28 (un) Média dos Preços Obtidos: R$ 5.788,28

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade solução de firewall tipo pequeno porte com atualização dos equipamentos Sonicwalll TZ 200/205 para no mínimo equivalente a
o Sonicwall SOHO Wireless, com serviço de suporte 8x5 cobertos pela Garantia de 60 meses.
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Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior Eleitoral 
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão

Objeto: Aquisição de solução de firewall composta de duas appliances em alta
disponibilidade (HA) ativo/ativo..

Descrição: FIREWALL - Solução de firewall de pequeno porte com instalação assistida,
configuração e com garantia de 60 meses.

CatMat: 150100 - FIREWALL , FIREWALL NOME

Data: 25/11/2019 14:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:522019 / UASG:70005

Lote/Item: 1/2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 30/12/2019 10:55

Homologação: 30/12/2019 10:56

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

U F : MA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

31.907.728/0001-25
* VENCEDOR *

FONMART TECNOLOGIA LTDA R$ 5.788,28

Marca: FORTINET                                            
Fabricante:  FORTINET                                            
Modelo :  FORTINET 

Telefone: Emai l :
(98) 2109-5500 comercial@fonmart.com.br

Item 2: Extensão de Garantia para SonicWall SOHO por 36 meses

Item 3: Extensão de garantia para Sonic Wall SOHO por 60 meses

Item 4: Solução de Controle de Acesso Remoto Firewall

Item 5: Licença adicional para solução de controle de acesso remoto firewall

Preço Estimado: R$ 0,00 (un) Média dos Preços Obtidos: R$ 0,00

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade Extensão de garangia para sonicwall SOHO para 36 meses

Preço Estimado: R$ 0,00 (un) Média dos Preços Obtidos: R$ 0,00

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade Extensão de garantia para Sonic Wall SOHO por 60 meses

Preço Estimado: R$ 0,00 (un) Média dos Preços Obtidos: R$ 0,00

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade Solução de Controle de Acesso Remoto Firewall

Preço Estimado: R$ 0,00 (un) Média dos Preços Obtidos: R$ 0,00

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade Licença adicional para solução de controle de acesso remoto firewall
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Item 6: Treinamento oficial para Solução de Controle de Acesso Remoto Firewall

Item 7: Licença Deep InspectioL para SonicWall NSA

Item 8: Licença de Expansão para SonicWall NSA

Item 9: Extensão de garsantia para SonicWall NSA por 36 meses

Item 10: Extensão de Garantia para SonicWall NSA por 60 meses

Item 11: Treinamento oficial SonicWall Network Security Administrator

Item 12: Treinamento Oficial SonicWall Network Security Prefessional

Preço Estimado: R$ 0,00 (un) Média dos Preços Obtidos: R$ 0,00

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade Treinamento oficial para Solução de Controle de Acesso Remoto Firewall

Preço Estimado: R$ 0,00 (un) Média dos Preços Obtidos: R$ 0,00

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade Licença Deep InspectioL para SonicWall NSA

Preço Estimado: R$ 0,00 (un) Média dos Preços Obtidos: R$ 0,00

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade Licença de Expansão para SonicWall NSA

Preço Estimado: R$ 0,00 (un) Média dos Preços Obtidos: R$ 0,00

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade Extensão de garsantia para SonicWall NSA por 36 meses

Preço Estimado: R$ 0,00 (un) Média dos Preços Obtidos: R$ 0,00

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade Extensão de Garantia para SonicWall NSA por 60 meses

Preço Estimado: R$ 0,00 (un) Média dos Preços Obtidos: R$ 0,00

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade Treinamento oficial SonicWall Network Security Administrator

Preço Estimado: R$ 0,00 (un) Média dos Preços Obtidos: R$ 0,00

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade Treinamento Oficial SonicWall Network Security Prefessional
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SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES – SEIC

FIREWALL DE PEQUENO PORTE, EXTENSÃO DE GARANTIA, LICENÇAS E TREINAMENTO

PA 0001030-68.2020
Termo de Referência TIC 12 (0716419)

Ite

m

Qua

ntid

ade

Un. DESCRIÇÃO INNOVAZUL 

Valor Unit. 

(0758846)

Aquisição 

Recente 

TRE/AL - 

Adesão ARP 

TRE/TO 

(0691403) *

Banco de 

Preços-

TRE/MA 

(0764514) *

VALOR MÉDIO 

UNITÁRIO R$

Total Menores 

Preços 

(Innovazul) 

exceto item 1 

TREs TO e MA

VALOR MÉDIO 

TOTAL R$

1 80 Unid. Firewall de Pequeno Porte  R$                6.839,05  R$               4.350,00  R$         5.788,28  R$               7.726,92  R$              547.124,00  R$             618.153,28 

2 80 Unid. Extensão de Garantia para SonicWall SOHO por 

36 meses

 R$                5.660,16  R$               7.023,65  R$              452.812,80  R$             561.892,00 

3 80 Unid. Extensão de Garantia para SonicWall SOHO por 

60 meses

 R$                9.415,19  R$             11.683,25  R$              753.215,20  R$             934.660,27 

4 1 Unid. Solução de Controle de Acesso Remoto  R$              36.368,55  R$             43.767,85  R$                36.368,55  R$               43.767,85 

5 4 Unid. Licenças Adicionais para a Solução de Controle de 

Acesso Remoto

 R$              36.358,58  R$             42.571,53  R$              145.434,32  R$             170.286,12 

6 4 Unid. Treinamento Oficial para a Solução de Controle de 

Acesso Remoto

 R$              13.425,97  R$             15.720,20  R$                53.703,88  R$               62.880,79 

7 1 Unid. Licença Deep Inspection for SSL para SonicWall 

NSA

 R$              14.959,30  R$             17.515,54  R$                14.959,30  R$               17.515,54 

8 1 Unid.

Licença de Expansão para SonicWall NSA

 R$                9.686,14  R$             11.341,31  R$                  9.686,14  R$               11.341,31 

9 1 Unid. Extensão de Garantia para SonicWall NSA por 36 

meses

 R$            267.135,72  R$           312.783,84  R$              267.135,72  R$             312.783,84 

10 1 Unid. Extensão de Garantia para SonicWall NSA por 60 

meses

 R$            445.188,80  R$           176.000,00  R$           434.946,96  R$              445.188,80  R$             434.946,96 

11 4 Unid. Treinamento Oficial SonicWall Network Security 

Administrator

 R$              14.921,90  R$             17.471,76  R$                59.687,60  R$               69.887,03 

12 4 Unid. Treinamento Oficial SonicWall Network Security 

Professional

 R$              10.202,24  R$             11.945,60  R$                40.808,96  R$               47.782,41 

 R$           2.826.125,27  R$          3.285.897,40 

FIRE ANT 

Valor Unit 

(0763904)

PROCEDATA 

Valor Unit. 

(0759715)

 R$                8.360,80  R$               7.049,99 

  Lote  3

 R$              13.907,49  R$             11.727,08 

Lote  2

 R$              51.504,96  R$             43.430,03 

Lote  1

 R$            364.153,86  R$           307.061,95 

 R$              49.563,26  R$             41.792,75 

 R$              18.302,00  R$             15.432,62 

T O T A L   D O    R E G I S T R O

 R$              11.749,68  R$               9.907,57 

 R$            606.872,12  R$           511.726,92 

 R$              20.341,23  R$             17.152,14 

 R$              13.907,49  R$             11.727,08 

 R$              20.392,21  R$             17.195,12 

 R$              13.203,95  R$             11.133,84 
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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 setembro de 2020.
À
COMAP,
Senhora Coordenadora,
Diante do novo Termo de Referência TIC 12

(0716419), com inclusão de onze itens, foi refeita a pesquisa,
com vistas ao registro dos preços, conforme exposto no
Despacho SEIC 0751503.

Com a imprescindível colaboração da unidade
técnica demandante, consultamos mais de vinte
fornecedores/representantes do produto requerido, conforme
eventos 0751996 e 0754645, recebendo retorno com cotações
das empresas Inovazul (0758846) e, corrigidas, após
constatação de equívoco nos preços dos itens 7 a 10, das
empresas Fire Ant (0763904) e Procedata (0764202).

Em pesquisa na ferramenta Banco de Preços,
encontramos preço, em princípio, apenas para o item 1 do lote
1 (Firewall de Pequeno Porte) praticado pelo TRE/MA
(0764514), e consideramos também o preço da aquisição
recente pelo Tribunal, por meio de adesão à ARP 54/2019 do
TRE/TO (0691403 e 0693250).

No Banco de Preços não foram encontrados preços
para os demais itens, pelo menos na forma como descritos no
TR, vez que, como dito em procedimentos anteriores
semelhantes, não dispomos nesta Seção de conhecimento
mínimo necessário para identificar possíveis itens similares
para alguns objetos ou serviços. Para o nosso limitado
conhecimento no assunto, alguns procedimentos de TI
são procedimentos complexos, com detalhamentos extensos
dos objetos, conforme se pode observar pela descrição do
item 3.1 do TR, o que acaba restringindo nossa pesquisa às
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cotações apresentadas por fornecedores especializados, como
no presente caso.

Pedimos, portanto, que seja feita pela unidade
técnica demandante, preliminarmente, uma análise dos
valores obtidos dos fornecedores, e também, e
principalmente, uma comparação em relação aos valores
praticados pelos TREs do Tocantins e do Maranhão (conforme
eventos 0691403 e 0764514).

Questionamos:
1) Se nos procedimentos dos TREs de TO - Item 2

da ARP 54/2019 (0691403) e do MA (0764514, fl.2) já não
estaria incluida a cobertura de garantia para 60 meses
requerida/descrita em separado no item 3 do lote 1 do nosso
TR?

 Considerando os preços ora propostos pelos
fornecedores para o Firewall de pequeno porte (Item 1 do lote
1 do nosso TR) e as descrições constantes nos procedimentos
dos TREs do TO e do MA para o mesmo item, ficamos na
dúvida se seria a mesma extensão de garantia para sonicwall
requerida no item 3 do lote 1 do nosso TR.

Em caso afirmativo, não seria mais vantajoso
realizar o regitro do Firewalls de pequeno porte já com a
garantia de 60 meses incluída?

2) Do procedimento do TRE/TO (0691403), desta
vez, o item 1 da ARP 54/2019 poderia ser considerado como
similar ao item 10 do nosso TR: extensão de garantia para
SonicWall NSA por 60 meses?

Desse modo, pedimos a análise e manifestação da
unidade demandante sobre os valores utilizados para a
elaboração da Planilha Resumo de Preços (evento 0764531),
para que possamos concluir a instrução a cargo desta Seção.

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 17/09/2020, às 15:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 17/09/2020, às 15:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0764533 e o código CRC E1DE8B4F.

0001030-68.2020.6.02.8000 0764533v1
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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 setembro de 2020.
 
 
À COINF, 
 
Senhor Coordenador,
 
Tendo em vista a informação contida no Despacho

SEIC 0764533, encaminho os presentes autos para, com a solicitude
peculiar desta unidade, analisar os dados obtidos pela Seção de
Instrução de Contratações, com a necessária manifestação dessa
unidade técnica, para que se possa concluir a pesquisa de preços em
tela:

 
"Pedimos, portanto, que seja feita pela unidade
técnica demandante, preliminarmente, uma
análise dos valores obtidos dos fornecedores, e
também, e principalmente, uma comparação
em relação aos valores praticados pelos TREs
do Tocantins e do Maranhão (conforme
eventos 0691403 e 0764514).
Questionamos:
1) Se nos procedimentos dos TREs de TO -
Item 2 da ARP 54/2019 (0691403) e do MA
(0764514, fl.2) já não
estaria incluida a cobertura de garantia para
60 meses requerida/descrita em separado no
item 3 do lote 1 do nosso TR?
 Considerando os preços ora propostos pelos
fornecedores para o Firewall de pequeno porte
(Item 1 do lote 1 do nosso TR) e as descrições
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constantes nos procedimentos dos TREs do TO
e do MA para o mesmo item, ficamos na
dúvida se seria a mesma extensão de garantia
para sonicwall requerida no item 3 do lote 1 do
nosso TR.
Em caso afirmativo, não seria mais vantajoso
realizar o regitro do Firewalls de pequeno
porte já com a garantia de 60 meses incluída?
2) Do procedimento do TRE/TO (0691403),
desta vez, o item 1 da ARP 54/2019 poderia
ser considerado como similar ao item 10 do
nosso TR: extensão de garantia para SonicWall
NSA por 60 meses?
Desse modo, pedimos a análise e manifestação
da unidade demandante sobre os valores
utilizados para a elaboração da Planilha
Resumo de Preços (evento 0764531), para que
possamos concluir a instrução a cargo desta
Seção."
 

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 17/09/2020, às 20:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0764988 e o código CRC 268241AB.

0001030-68.2020.6.02.8000 0764988v1
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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 2020.
À COMAP
(Em paralelo à SEIC para conhecimento)
 
Sra. Coordenadora,
 
Em atenção ao Despacho COMAP 0764988 e

relativos aos questionamentos do Despacho SEIC 0764533,
esta unidade informa quanto:

 
1) Se nos procedimentos dos TREs de TO -

Item 2 da ARP 54/2019 (0691403) e do MA (0764514,
fl.2) já não estaria incluida a cobertura de garantia
para 60 meses requerida/descrita em separado no item
3 do lote 1 do nosso TR?

Resposta:
TO - Item 2 da ARP 54/2019 (0691403) já contempla

garantia de 60 meses para o equipamento a ser fornecido;
 MA - Item 2 (0764514, fl.2) expressamente registra

garantia de 36 meses para o equipamento a ser fornecido;
Todavia, há de se observar que os itens

requeridos/descritos em serapado no Item 3, Lote 1, Subitens
2 e 3, do TR 0716419, dizem respeito à extensão, ou seja, o
prolongar de garantia para equipamentos que o TRE já detém.
Portanto, são necessidades diversas.

Demais considerandos e questões, entendo que,
smj, possam ter sido aclarado com as informações supra.
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2) Do procedimento do TRE/TO (0691403),
desta vez, o item 1 da ARP 54/2019 poderia ser
considerado como similar ao item 10 do nosso TR:
extensão de garantia para SonicWall NSA por 60
meses?

Resposta:
Caso não haja cotações específicas e alternativa,

entendo que por, imperativo de viabilização do trâmite
processual, observada a questão cronológica, por já estarmos
na segunda quinzena de setembro/2020, observada a questão
orçamentária da necessidade de execução, quando viável, de
sua efetivação no mesmo exercício, ou seja, antes de
31/12/2020, pode-se inferir a similaridade.

Todavia, cumpre-me, por dever, registrar que
no procedimento do TRE/TO (0691403), desta vez, o item 1 da
ARP 54/2019 há aparente troca/substituição de equipamentos
implicita.

 
 
Caso as informações prestadas aqui, por meio das

respostas, não tenham impacto na fórmulas, não visíveis nos
autos, que geram a Planilha Resumo de
Preços (evento 0764531), entendo que, sob prisma técnico de
TI, a mesma é adequada.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 18/09/2020, às 09:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0765531 e o código CRC D0928564.

0001030-68.2020.6.02.8000 0765531v1
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SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES – SEIC

FIREWALL DE PEQUENO PORTE, EXTENSÃO DE GARANTIA, LICENÇAS E TREINAMENTO

PA 0001030-68.2020
Termo de Referência TIC 12 (0716419)

Ite

m

Qua

ntid

ade

Un. DESCRIÇÃO INOVAZUL 

Valor Unit. 

(0758846)

VALOR MÉDIO 

UNITÁRIO R$

Total Menores 

Preços 

(Inovazul) 

VALOR MÉDIO 

TOTAL R$

1 80 Unid. Firewall de Pequeno Porte  R$                6.839,05  R$               9.498,77  R$              547.124,00  R$             759.901,33 

2 80 Unid. Extensão de Garantia para SonicWall SOHO por 

36 meses

 R$                5.660,16  R$               7.023,65  R$              452.812,80  R$             561.892,00 

3 80 Unid. Extensão de Garantia para SonicWall SOHO por 

60 meses

 R$                9.415,19  R$             11.683,25  R$              753.215,20  R$             934.660,27 

4 1 Unid. Solução de Controle de Acesso Remoto  R$              36.368,55  R$             43.767,85  R$                36.368,55  R$               43.767,85 

5 4 Unid. Licenças Adicionais para a Solução de Controle de 

Acesso Remoto

 R$              36.358,58  R$             42.571,53  R$              145.434,32  R$             170.286,12 

6 4 Unid. Treinamento Oficial para a Solução de Controle de 

Acesso Remoto

 R$              13.425,97  R$             15.720,20  R$                53.703,88  R$               62.880,79 

7 1 Unid. Licença Deep Inspection for SSL para SonicWall 

NSA

 R$              14.959,30  R$             17.515,54  R$                14.959,30  R$               17.515,54 

8 1 Unid. Licença de Expansão para SonicWall NSA  R$                9.686,14  R$             11.341,31  R$                  9.686,14  R$               11.341,31 

9 1 Unid. Extensão de Garantia para SonicWall NSA por 36 

meses

 R$            267.135,72  R$           312.783,84  R$              267.135,72  R$             312.783,84 

10 1 Unid. Extensão de Garantia para SonicWall NSA por 60 

meses

 R$            445.188,80  R$           521.262,61  R$              445.188,80  R$             521.262,61 

11 4 Unid. Treinamento Oficial SonicWall Network Security 

Administrator

 R$              14.921,90  R$             17.471,76  R$                59.687,60  R$               69.887,03 

12 4 Unid. Treinamento Oficial SonicWall Network Security 

Professional

 R$              10.202,24  R$             11.945,60  R$                40.808,96  R$               47.782,41 

 R$           2.826.125,27  R$          3.513.961,10 

FIRE ANT 

Valor Unit 

(0763904)

PROCEDATA 

Valor Unit. 

(0759715)

 R$                8.360,80  R$               7.049,99 

  Lote  3

 R$              13.907,49  R$             11.727,08 

Lote  2

 R$              51.504,96  R$             43.430,03 

Lote  1

 R$            364.153,86  R$           307.061,95 

 R$              49.563,26  R$             41.792,75 

 R$              18.302,00  R$             15.432,62 

T O T A L   D O    R E G I S T R O

 R$              11.749,68  R$               9.907,57 

 R$            606.872,12  R$           511.726,92 

 R$              20.341,23  R$             17.152,14 

 R$              13.907,49  R$             11.727,08 

 R$              20.392,21  R$             17.195,12 

 R$              13.203,95  R$             11.133,84 
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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 2020.
À COMAP,
Senhora Coordenadora,
 
Em complemento às informações do Despacho SEIC

0764533 e diante do Despacho COINF 0765531, entendemos
mais adequado considerarmos para a formação da estimativa
de preços do registro pretendido apenas os preços das
cotações atualizadas recebidas de fornecedores, conforme
Planilha do evento 0766013.

Considerando que a variação percentual do menor
preço cotado em relação à média obtida encontra-se abaixo
dos patamares normalmente efetivados em procedimentos
semelhantes anteriores, e segundo os critérios da nova
Instrução Normativa nº 73/2020, Art. 6º, caput,
sugerimos que a estimativa para a contratação seja feita com
base nos menores preços por item obtidos na cotação
realizada (Planilha 0766013), totalizando o valor do registro
em R$ 2.826.125,27 (dois milhões, oitocentos e vinte e seis
mil, cento e vinte e cinco reais e vinte e sete centavos).

Sugerimos, assim, que a contratação seja feita por
meio de licitação, pregão eletrônico, pelo sistema de regitro
de preços, com fulcro na Lei nº 10.520/2002, regulamentada
pelos Decretos nºs 7.982/2013 e 10.024/2019, sem restrição
de participação.

Informamos os Catmats e Catsers encontrados:
Firewall - 150100;
Extensão de Garantia - 27740/21113;
Solução de controle de acesso - 135046.
Licenças - 17221;
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Treinamento - 3840/17256.
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 18/09/2020, às 14:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 18/09/2020, às 15:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0766023 e o código CRC 2B3268CE.

0001030-68.2020.6.02.8000 0766023v1
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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 2020.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0766023, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria, em
atendimento ao artigo 9º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 18/09/2020, às 15:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0766203 e o código CRC EE090110.

0001030-68.2020.6.02.8000 0766203v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de setembro de 2020.
Sigam os autos à SLC, para elaborar a minuta do

edital.
Observo que se trata de demanda a ser realizada em

sede de registro de preços, não sendo obrigatória à previsão
de dotação orçamentária específica, que só será necessária
quando das pertinentes contratações, conforme rege o
Decreto nº 7.892/13, art. 7º, § 2º.

Qunado à divulgação de IRP, reporto-me ao
Despacho GSAD 0765425, proferido no PA 0006837-
69.2020.6.02.8000, para entender aplicável ao caso o disposto
no § 1º do art. 4º do referido Decreto.

Quanto à possibilidade de adesão por outros
órgãos, observar as recomendações do Acórdão TCU nº
2037/2019.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/09/2020, às 15:25, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0766791 e o código CRC DE36373B.

0001030-68.2020.6.02.8000 0766791v1
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Termo de Referência - TIC nº 27 / 2020

Termo de Referência - Soluções de Tecnologia da Informação

QUADRO RESUMO

 

01. Objeto Registro de preço para eventual aquisição licenças e firewalls para a sede doTRE-AL, cartórios Eleitorais,
unidades e escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas.

02. Quantidade

Lote 1
Item Descrição Quantidade
1 Firewall de Pequeno Porte 80
2 Extensão de Garantia para SonicWall SOHO por 36

meses 40

3 Extensão de Garantia para SonicWall SOHO por 60
meses 30

Lote 2
4 Solução de Controle de Acesso Remoto 01
5 Licenças Adicionais para a Solução de Controle de

Acesso Remoto 04

6 Treinamento Oficial para a Solução de Controle de
Acesso Remoto 04

Lote 3

7 Licença de Expansão para SonicWall NSA 01

8 Extensão de Garantia para SonicWall NSA por 36 meses 01

9 Extensão de Garantia para SonicWall NSA por 60 meses 01

10 Treinamento Oficial SonicWall Network Security
Administrator 04

11 Treinamento Oficial SonicWall Network Security
Professional 04

03. Resumo da Especificação do
Objeto

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

04. Valor Estimado

 
 

Lote 1
Item Descrição Qtd Valor

Unitário
Total
Registrado

1 Firewall de Pequeno Porte 80   
2 Extensão de Garantia para SonicWall SOHO

por 36 meses 40   

3 Extensão de Garantia para SonicWall SOHO
por 60 meses 30   

Lote 2
4 Solução de Controle de Acesso Remoto 01   
5 Licenças Adicionais para a Solução de

Controle de Acesso Remoto 04   

6 Treinamento Oficial para a Solução de
Controle de Acesso Remoto 04   

Lote 3
7 Licença de Expansão para SonicWall NSA 01   
8 Extensão de Garantia para SonicWall NSA

por 36 meses 01   

9 Extensão de Garantia para SonicWall NSA
por 60 meses 01   

10 Treinamento Oficial SonicWall Network
Security Administrator 04   

11 Treinamento Oficial SonicWall Network
Security Professional 04   

Total:  
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05. Justificativa
Efetivamente, trata-se de ampliação da confiabilidade e da segurança da malha de comunicação de dados entre a
Sede do TRE/AL e as zonas eleirorais/escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas. Desta forma, optou-se
pela expansão do uso de equipamentos Firewall NG, que suprem as necessidades da solução.

06. Prazo de Entrega O prazo máximo para o fornecimento das licenças é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos após o recebimento da
ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente.

07. Adjudicação (Por Lote)
08. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN).

09. Local de Entrega

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Av. Menino Marcelo, 7200D, Serraria

Maceió – AL CEP 57046-005 Tel.: (82) 3328-1947

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e sexta-feira das 7h30min Às 13h30min.
10. Unidade Fiscalizadora SEGI/COINF/STI
11. Unidade Gestora SEGEC/COSEG/SAD

12. Sanções Administrativas
Vide

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

13. Prazo de Pagamento
Vide 

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)

14. Estratégia de Recebimento
Vide 

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):
Registro de preço para eventual aquisição de solução Firewall

para os cartórios Eleitorais, unidades e escritórios remotos,  licenças de
plataforma de gerenciamento e de solução de controle de acesso.

 

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Registro de preço para eventual aquisição de componentes de
solução Firewall.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
 
2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a )

A contínua evolução na área de tecnologia da informação fornece
novas soluções que tornam mais eficientes os meios de comunicação de dados,
permitindo, desta maneira, a utilização de novos recursos como forma de
aumentar disponibilidade, segurança e performance de tais meios.

Neste sentido, surge a necessidade de fomentar Registro de
Preço para aquisição de até 160 (cento e sessenta) Firewalls de pequeno
porte, como medida de viabilização a melhoria da segurança, da performance e
da confiabilidade dos meios de comunicação que são utilizados pelos cartórios
eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas, a
acrescer camada adicional de proteção composta por IPS/IDS, filtro de
conteúdo, antimalware e antispyware.

Além dos ínúmeros contextos e relatos de invasão de redes
disponíveis na literatura ou no registro de noticiário, neste momento de
pandemia, COVID-19, com a edição dos mais diversos atos de teletrabalho ou
afastamente para realização de trabalhos a partir de casa, a solução pode
constituir medida vital para garantir conexões que, se por um lado, garantem
o acesso pelos servidores de Sistemas e dados internos da instiuição, garanta,
por outro lado, a segurança do maior ativo. maior valor de qualquer instuição:
seus dados e informações.

 

A sugestão de uso de Registro de Preços, da forma como proposta, tem alicerce
no Decreto nº 7.892/2013,  art. 3º,  incisos I, II e IV, assim ponderados:

Inciso I: a aquisição de firewalls pode ser frequente, considerando a
migração progressiva da rede de dados do atual modelo de contratação -
 links dedicados, para links ADSL de menor custo;
Inciso II: a entrega deve ser sucessiva, de forma a minimizar impactos nos
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prazos de garantia dos equipamentos, considerando a complexidade de sua
efetiva implantação e substituição aos equipamentos anteriores;
Inciso IV: não é possível, a priori, ter uma visão clara, da quantidade de
equipamentos efetivamente necessários para substituir o atual modelo de
conexões dedicadas.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)
A contratação visa, além de promover ações no sentido de

elaborar novo instrumento que mantenha um meio para disponibilizar os
firewalls demandados, promover as condições para migração com recursos de
segurança do atual modelo de conexões dedicadas (backbone secundário)
para um conjunto de menor custo baseado em conexões ADSL, por exemplo e
redundânicia de enlaces na forma preconizada pela Resolução CNJ nº
211/2015.
2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Permitir a criação de malha de comunicação redundante  com segurança.
Ampliar a segurança da comunicação e do acesso à Internet das zonas eleitorais
Permitir a otimização dos enlaces MPLS para uso dos sistemas eleitorais e internos
da Justiça Eleitoral
Acompanhamento centralizado da comunicação das zonas eleitorais;
Permitir criação de VPNs reguladas e geridas centralizadamente, tais como as
demandadas pelo teletrabalho motivado pela pandemia de COVID-19.

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)

1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura e governança
de tecnologia da informação;

2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC): aprimorar a
segurança da informação;

3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): a) aprimorar as
medidas de segurança do serviço de acesso à rede (acesso de usuários); b) aprimorar
as medidas de segurança do serviço de conexão de dados (intranet e internet); c)
aprimorar as medidas de segurança de dados (sistemas de arquivos e backup).

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 constantes do
Processo SEI nº 0001030-68.2020.6.02.8000.
2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

É pretendida a aquisiçao de forma concomite e progressiva à
contratação de enlaces em banda larga para os cartórios eleitorais.
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
vislumbrou alternativa que não o presente Registro de Preços.

 
2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

Os bens e serviços a serem contratados possuem características
comuns e usuais encontradas atualmente no mercado de TIC, cujos padrões de
desempenho e de qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo
de Referência.

O objeto desta contratação tem como escopo a obtenção de
produto específico em período determinado, portanto não se caracteriza como
serviço de natureza continuada.
2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Não haverá parcelamento, cada ordem de fornecimento derivado
do Registro de Preços deverá ser realizada de maneira integral.

Adjudicação será por item.
2.10 Vigência

Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do
Registro de Preços.

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 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
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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.

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)
Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de

infraestrutura física para a instalação de firewalls, situação essa já existente
no âmbito do TRE/AL, salvo o surgimento de demanda muito particular e além
da previsibilidade.
2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

1. CONFORMIDADE
1. A tecnologia deve possuir pelo menos uma certificação da ICSA Labs, ICSA

Firewall ou Antivirus;
2. O fabricante da solução deverá ser avaliado pela NSS Labs (Network Security

Services) no desempenho do Next Generation Firewall Comparative Analysis
mais recente, estando no “Security Value Map” acima de 90% (noventa por
cento) da avaliação de segurança efetiva.

3. No momento da entrega dos equipamentos a proponente vencedora deverá
fornecer declaração do(s) fabricante(s), em papel timbrado com firma
reconhecida, dos produtos ofertados, declarando que a proponente possui
credenciamento do mesmo para a implantação e suporte técnico de seus
produtos;

2. COMPATIBILIDADE
1. É exigida total compatibilidade do equipamento ofertado com a plataforma de

gerenciamento e de relatórios Sonicwall Global Managment Systems (GMS),
em pleno uso por este Tribunal;

2. Caso a licitante não cote produto da marca Sonicwall, deverá apresentar
declaração da mesma que indique que o produto ofertado tem total
compatibilidade com o Sonicwall GMS.

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 da Ata de Registro de Preços 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.

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)
As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.

1. Fornecer o(s) equipamento(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;
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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 de atividades da garantia;

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 e
pela execução dos serviços de garantia técnica, 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, formal
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;

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.  Responsabilizar-
se 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 de atividades da garantia técnica.

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

LOTE 1

CONDIÇOES GERAIS

1. Deverá haver total integração e compatibilidade de todos os componentes deste
lote com o Sonicwall Global Managment System (GMS), em uso no TRE-AL;

2. É obrigatória a comprovação técnica de todas as características exigidas para os
equipamentos e softwares aqui solicitados, independente da descrição da
proposta do fornecedor, através de documentos que sejam de domínio público
cuja origem seja exclusivamente do fabricante dos produtos, como catálogos,
manuais, ficha de especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do
fabricante através da internet, indicando as respectivas URL (Uniform Resource
Locator). A simples repetição das especificações do termo de referência sem a
devida comprovação acarretará na desclassificação da empresa proponente;

3. A licitante deverá apresentar comprovação de autorização do fabricante para
comercialização dos equipamentos e licenças;

4. Todos os itens ofertados não podem constar em listas de componentes em end-
of-life ou equivalente do fabricante pelos próximos 12 meses, indicando que o
produto são está na eminência de ser descontinuado;

5. As especificações são mínimas, sendo aceitos produtos com características
técnicas superiores desde que plenamente compatíveis com o exigido.

 
Especificações do Item 01
Firewall de Pequeno Porte

1. CARACTERISTICAS GERAIS

1. Todos os equipamentos ofertados devem do mesmo fabricante e modelo;
2. Os produtos de hardware ofertados devem ser novos, nunca terem sido

utilizados e não terem sido descontinuados, ou seja, devem constar na linha
atual de comercialização e suporte do fabricante;

3. O fabricante dos equipamentos deverá prover em seu site da internet todas
as atualizações de drivers e softwares opcionais que porventura
acompanhem os mesmos, essas devem ser disponibilizadas em suas
versões mais recentes no intuito de que os equipamentos estejam sempre
atualizados com as versões mais recentes de softwares e drivers para os
mesmos;

4. Todos os componentes de hardware da solução deverão ser de um único
fabricante ou em regime de OEM não sendo permitida a integração de itens
não homologados de terceiros que venha a ocasionar perda parcial ou total
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da garantia ou qualquer ônus financeiro adicional durante a vigência da
garantia;

5. Todas as partes e peças necessárias para operacionalização e
compatibilização do conjunto deverão ser fornecidas pelo
fornecedor/fabricante;

6. As especificações técnicas apresentadas neste documento são mínimas,
sendo aceitos equipamentos com características superiores;

7. A solução deverá utilizar a tecnologia de firewall Stateful Packet Inspection
com Deep Packet Inspection (suportar a inspeção da área de dados do
pacote) para filtragem de tráfego IP.

8. Os produtos ofertados deverão vir acompanhados de todos os cabos e
acessórios necessários à completa instalação e operação dos mesmos;

9. Os produtos ofertados deverão vir acompanhados de documentação
impressa ou disponibilizada via download, em idioma português ou inglês,
contendo orientações para configuração e operação do produto fornecido;

10. O prazo de entrega dos produtos (hardware e software) deverá ser de, no
máximo, 60 (sessenta) dias corridos após o recebimento da nota de
empenho;

11. Em appliance formato desktop, com possibilidade de instalação em kit de
montagem em rack de 19”.

12. Sistema Operacional do Tipo “Harderizado” não serão aceitos. Apenas os
que forem armazenados em memória flash.

13. Fonte de alimentação com operação automática entre 110/220V.
14. Suportar pelo menos 5 interfaces 10/100/1000 GbE, todas operando em

modo autosense e em modo half/full duplex, com inversão automática de
polaridade configuráveis pelo administrador do firewall para atendendo os
segmentos de segurança e rede para:

1. Segmento WAN, ou externo.
2. Segmento WAN, secundário com possibilidade de ativação de recurso

para redundância de WAN com balanceamento de carga e WAN Failover
por aplicação. O equipamento deverá suportar no mínimo
balanceamento de 4 links utilizando diferentes métricas pré-definidas
pelo sistema.

3. Segmento LAN ou rede interna.
4. Segmento LAN ou rede interna podendo ser configurado como DMZ

(Zona desmilitarizada)
5. Segmento ou Zona dedicada para controle de dispositivos Wireless

dedicado com controle e configuração destes dispositivos.
15. Performance de Firewall SPI (Stateful Packet Inspection) igual ou superior a

600 Mbps.
16. Performance para inspeção de Antimalware integrado no mesmo appliance:

200 Mbps ou superior
17. Não serão permitidas soluções baseadas em redirecionamento de tráfego

para dispositivos externos ao appliance para análise de arquivos ou pacotes
de dados. A atualização das assinaturas deverá ocorrer de forma automática
sem há necessidade de intervenção humana.

18. A solução de Gateway Antivírus deverá suportar análise de pelo menos os
protocolos, CIFS, NETBIOS, HTTP, FTP, IMAP, SMTP e POP3.

19. Performance de IPS de 250 Mbps ou superior
20. Não serão permitidas soluções baseadas em redirecionamento de tráfego

para dispositivos externos ao appliance para análise de arquivos ou pacotes
de dados.

21. A atualização das assinaturas deverá ocorrer de forma automática sem há
necessidade de intervenção humana.

22. Os throughputs devem ser comprovados por documento de domínio público
do fabricante. A ausência de tais documentos comprobatórios reservará ao
órgão o direito de aferir a performance dos equipamentos em bancada,
assim como atendimento de todas as funcionalidades especificadas neste
edital. Caso seja comprovado o não atendimento das especificações mínimas
nos testes de bancada, o fornecedor será considerado inabilitados. Todos os
custos oriundos do teste de bancada serão por conta do fornecedor;

23. Capacidade mínima de conexões suportadas em modo firewall deverá ser de
no mínimo ou superior 50.000 conexões.

24. Capacidade mínima de conexões suportadas em modo DPI (análise profunda
de pacotes com os serviços IPS, Antimalware (Antivírus e Antispyware)
deverá ser de no mínimo ou superior a 50.000 conexões.

25. Suportar no mínimo 3.000 novas conexões por segundo.
26. Suportar no mínimo 25 interfaces de vlan (802.1q) suportando a definição de

seus endereços IP através da interface gráfica;
27. O equipamento deve ter a capacidade de analisar tráfegos criptografados

HTTPS/SSL, sendo que estes deverão ser descriptografados de forma
transparente para a aplicação, verificadas possíveis ameaças e então re-
criptografados e enviados para o seu destino caso não contenham ameaças
ou vulnerabilidades. A performance mínima para esta funcionalidade deverá
ser de 15 Mbps.

28. Performance de VPN IPSEC (3DES & AES 256) deverá ser de 200 Mbps ou
superior.

29. Todas as funcionalidades descritas devem funcionar no mesmo appliance
sem a necessidade de composição de um ou mais produtos;

30. A plataforma deve ser otimizada para análise de conteúdo de aplicações em
camada 7;

31. O hardware e software que executem as funcionalidades de proteção de
rede devem ser do tipo appliance. Não serão aceitos equipamentos
servidores e sistema operacional de uso genérico;

32. O equipamento deverá ser baseado em hardware desenvolvido para esta
finalidade, ou seja, não sendo aceita soluções baseadas em plataforma PC ou
equivalente.

33. Não serão permitidas soluções baseadas em sistemas operacionais abertos
(OpenSource) como Free BSD, Debian ou mesmo Linux.

34. Todo o ambiente deverá ser gerenciado através de uma única interface sem
a necessidade de produtos de terceiros para compor a solução;

35. Deve suportar arquitetura de armazenamento de logs redundante,
permitindo a configuração de equipamentos distintos;
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36. A solução deverá suportar monitoramento através de SNMP v2 e v3;
37. Deve oferecer as funcionalidades de backup/restore tanto da configuração

quanto do firmware/sistema operacional através da interface gráfica, assim
como permitir ao administrador agendar procedimentos de backups da
configuração em determinado dia e hora. O appliance deve armazenar no
mínimo 02 (duas) versões distintas do sistema operacional, sendo possível
escolher qual versão será inicializada; de backups da configuração em
determinado dia e hora.

 

2. FUNCIONALIDADES DE FIREWALL
1. Devem ter a capacidade de operar de forma simultânea mediante o uso de

suas interfaces físicas nos seguintes modos:
1. Modo sniffer (monitoramento e análise do tráfego de rede), camada 2

(L2) e camada 3 (L3);
2. Modo sniffer, para inspeção via porta espelhada do tráfego de dados da

rede;
3. Modo Camada – 2 (L2), para inspeção de dados em linha e ter

visibilidade e controle do tráfego em nível de aplicação;
4. Modo Camada – 3 (L3), para inspeção de dados em linha e ter

visibilidade e controle do tráfego em nível de aplicação operando como
default gateway das redes protegidas;

5. Modo misto de trabalho Sniffer, L2 e L3 em diferentes interfaces físicas.
2. Possuir DHCP Server interno;
3. Suporte a encaminhamento de pacotes UDPs multicast/broadcast entre

diferentes interfaces e zonas de segurança como como DHCP Relay,
suportando os protocolos e portas:

1. Time service—UDP porta 37
2. DNS—UDP porta 53
3. DHCP—UDP portas 67 e 68
4. Net-Bios DNS—UDP porta 137
5. Net-Bios Datagram—UDP porta 138
6. Wake On LAN—UDP porta 7 e 9
7. mDNS—UDP porta 5353

4. Suporte a Jumbo Frames;
5. Implementar subinterfaces ethernet lógicas;
6. Deve suportar os seguintes tipos de NAT:

1. Nat dinâmico (Many-to-1);
2. Nat dinâmico (Many-to-Many);
3. Nat estático (1-to-1);
4. NAT estático (Many-to-Many);
5. NAT estático bidirecional 1-to-1;
6. Tradução de porta (PAT);
7. NAT de origem;
8. NAT de destino;
9. Suportar NAT de origem e NAT de destino simultaneamente.

7. Prover mecanismo contra ataques de falsificação de endereços (IP Spoofing)
8. Implementar mecanismo de sincronismo de horário através do protocolo

NTP. Para tanto o appliance deve realizar a pesquisa em pelo menos 03
servidores NTP distintos, com a configuração do tempo do intervalo de
pesquisa;

9. Possuir gerenciamento de tráfego de entrada ou saída, por serviços,
endereços IP e regra de firewall, permitindo definir banda mínima garantida e
máxima permitida em porcentagem (%) para cada regra definida.

10. Implementar 802.1p e classe de serviços CoS (Class of Service) de DSCP
(Differentiated Services Code Points);

11. Permitir remarcação de pacotes utilizando TOS e/ou DSCP;
12. Suporte a Policy Based Routing (PBR), com a capacidade de roteamento por

endereço de origem, endereço de destino, serviço, interface ou todas as
opções simultâneas.

13. Suporte a protocolos multicasts;
14. Suportar protocolos de roteamento RIP, RIPng, OSPF e OSPFv3;
15. Suportar Equal Cost Multi-Path (ECMP)
16. Para IPv4, deve suportar roteamento estático e dinâmico (RIPv2 e OSPFv2);
17. Para IPv6, deve suportar roteamento estático e dinâmico (OSPFv3, RIPng);
18. A solução deve suportar integralmente o padrão IPv6, assim como criação

de regras com objetos que utilizem endereços IPv4 ou IPv6.
19. Deve suportar no mínimo as seguintes funcionalidades ou protocolos para o

padrão de endereçamento IPv6:
1. Tunel 6 to 4,
2. regras de acesso,
3. objetos de endereço,
4. limitador de conexões IPv6,
5. monitor de conexões,
6. DHCP,
7. gerenciamento HTTPS via IPv6,
8. NAT IPv6,
9. proteção contra ataques do tipo IP Spoofing para IPv6,

10. captura de pacotes IPv6,
11. interface VLAN com endereço IPv6,
12. VPN SSL com o uso do IPv6,
13. controle de URL,
14. Antimalware e antivírus,
15. controle de aplicação,
16. IPS,
17. IKEv2,
18. ICMP6,
19. SNMP,
20. alta disponibilidade,
21. RFC 1981 Path MTU Discovery for IPv6,
22. RFC 2460 IPv6 specification,
23. RFC 2464 Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks;
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20. Deve possuir suporte a log via syslog;
21. Deve possuir mecanismo para possibilitar a aplicação de atualizações para o

firewall remotamente através da interface gráfica;
22. Deve permitir a visualização em tempo real das conexões TCP e sessões UDP

que se encontrem ativas através do firewall.
23. Deve permitir a geração de gráficos em tempo real, representando os

serviços mais utilizados e as máquinas mais acessadas em um dado
momento;

24. Deve permitir a visualização de estatísticas do uso de CPU do appliance o
através da interface gráfica em tempo real;

25. A solução deverá suportar a tecnologia de SD-WAN e deverá ter, no mínimo,
as seguintes funcionalidades:

1. Suportar e implementar QoS com classificação, marcação e priorização
de tráfego com base em endereço IP de origem/destino, portas
TCP/UDP de origem e destino, DSCP (Differentiated Services Code
Point), tipo de aplicação camada 7 e traffic shaping nas interfaces;

2. Capacidade de realizar a saída local de internet para alguns tráfegos
selecionados a partir, no mínimo, dos parâmetros de IP, porta e URL;

3. Controle de caminho automático baseado em políticas, com habilidade
de selecionar o caminho, no mínimo, através dos seguintes parâmetros
simultâneos ou não:

1. tipo de aplicação;
2. prioridade de negócio;
3. latência;
4. jitter;
5. perda de pacotes.
6. A comutação dos caminhos deve ocorrer de maneira dinâmica e

automática baseada nas políticas previamente aplicadas.
7. Permitir a alteração da política de encaminhamento sem impacto

no tráfego.
8. Implementar tecnologia de reconhecimento de aplicações

conhecidas (DPI), como Office 365, Facebook e Youtube, como
também subaplicações associadas como Facebook Messenger e
Office 365 Outlook.

 

3. PREVENÇÃO DE INTRUSÃO
1. Devem possuir módulo de IPS integrados ao próprio appliance de firewall e a

console de gerência deverá residir na mesma console centralizada dos
appliances de segurança, com suporte a pelo menos 3.000 assinaturas;

2. Deverá possuir os seguintes mecanismos de detecção: assinaturas e
trabalhar em conjunto com o controle de aplicações;

3. Deve fazer a inspeção de todo o pacote, independentemente do tamanho;
4. Deve fazer a inspeção de todo o tráfego de forma bidirecional, analisando

qualquer tamanho de pacote sem degradar a performance do equipamento
solicitada neste edital;

5. Possuir capacidade de remontagem de pacotes para identificação de
ataques;

6. Deve receber e implementar em tempo real atualizações para os ataques
emergentes sem a necessidade de reiniciar o appliance;

7. Para cada proteção de segurança, deve ser possível consultar informações
no site do fabricante;

8. Deve possuir a capacidade de criar uma regra de exceção a partir do log
visualizado na gerência centralizada;

9. As regras de exceção devem possuir: origem, destino e serviço;
10. A solução deve ser capaz de inspecionar tráfego HTTPS.
11. Deverá possuir capacidade de análise de tráfego para a detecção e bloqueio

de anomalias como Denial of Service (DoS) do tipo Flood, Scan, Session e
Sweep;

12. Detecção de anomalias;
13. Deve possuir política capaz de definir o modo de operação (bloqueio ou

detecção);
14. O módulo de IPS deve possuir assinaturas voltadas para ambientes de

servidores de SMTP, Web e DNS;
15. O mecanismo de inspeção deve receber e implementar em tempo real

atualizações de novas assinaturas sem a necessidade de reiniciar o
appliance;

16. Para cada proteção, ou para todas as proteções suportadas, deve incluir a
opção de adicionar exceções baseado na origem e destino;

17. Deve ser capaz de detectar e bloquear ataques nas camadas de rede e
aplicação, protegendo pelo menos os seguintes serviços: Aplicações web,
serviços de e-mail, DNS, FTP, SQL Injection, ataques a sistemas operacionais
e VOIP;

18. Deve incluir proteção contra worms;
19. Deve incluir uma tela de visualização situacional a fim de monitorar

graficamente a quantidade de alertas de diferentes severidades e a evolução
ao logo do tempo dispondo o sumario quantitativo das ameaças analisadas;

20. Deve possuir esquema de atualização de assinaturas através de um click;
21. Atualização de modo offline, onde poder ser baixado na base do fabricante e

posteriormente fazer o upload do arquivo na solução;
22. A solução deve suportar importar certificados de servidor para inspeções de

tráfego seguro HTTP (HTTPS) de entrada. Depois de importar esses
certificados, a solução deve permitir o IPS para Inspeção segura
HTTP(HTTPS);

23. A solução deverá ser capaz de inspecionar e proteger apenas hosts internos;
24. A solução deverá possuir proteções para sistemas SCADA;
25. Solução deverá permitir que o administrador bloqueie facilmente o tráfego de

entrada e/ou saída com base em países, sem a necessidade de gerir
manualmente os ranges de endereços IP dos países que deseja bloquear.
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4. FILTRO DE URL
1. Para prover maior visibilidade e controle dos acessos dos usuários do

ambiente, deve ser incluído um módulo de filtro de URL integrado no firewall;
2. Deve possuir base contendo no mínimo 20 milhões de sites internet web já

registrados e classificados com atualização automática;
3. Deve implementar filtro de conteúdo transparente para o protocolo HTTP, de

forma a dispensar a configuração dos browsers das máquinas clientes;
4. A plataforma de proteção deve possuir as seguintes funcionalidades de filtro

de URL:
5. Deve permitir a criação de listas personalizadas de URLs permitidas e

bloqueadas (lista branca e lista negra);
6. Deve permitir especificar política por tempo, ou seja, a definição de regras

para um determinado horário ou período (dia, mês, ano, dia da semana e
hora);

7. Deve permitir a criação de políticas por usuários, grupos de usuários, IPs,
redes e grupos de redes;

8. O mecanismo de Controle de aplicação Web/URL deve apresentar contagem
de utilização de regra de acordo com a utilização (hit count);

9. Deverá permitir criar política de confirmação de acesso
10. Deve possibilitar a inspeção de tráfego HTTPS (Inbound/Outbound), sendo

que para a opção de Outbound não será necessário efetuar o "man-inthe-
middle", ou seja, a solução deverá prover mecanismo que irá analisar a
conexão HTTPS para verificar se a URL solicitada está na lista de permissões
de acesso, de acordo com a política configurada;

11. Deverá permitir que o administrador adicione filtros por palavra-chave de
modo específico;

12. Deverá permitir o bloqueio Web através de senha pré-configurada pelo
administrador;

13. Deverá permitir o controle, sem instalação de cliente de software, em
equipamentos que solicitem saída a internet para que, antes de iniciar a
navegação, expanda-se um portal de autenticação residente no firewall
(Captive Portal);

14. A solução deve fornecer um mecanismo para solicitação de categorização de
URL caso esta não esteja categorizada ou categorizada incorretamente;

15. Deve suportar recurso de autenticação única para todo o ambiente de rede,
ou seja, utilizando a plataforma de autenticação atual que pode ser de LDAP
ou AD; o perfil de cada usuário deverá ser obtido automaticamente para o
controle das políticas de Filtro de Conteúdo sem a necessidade de uma nova
autenticação.

16. Deve suportar a criação de políticas baseadas no controle por URL e
categoria de URL;

17. Deve suportar base ou cache de URLs local no appliance ou possibilitar a
replicação da base de conhecimento de URLs do fabricante via instalação de
máquina virtual, a infraestrutura da máquina virtual (VM) para uso desse
recurso será fornecida pelo CONTRATANTE, evitando delay de
comunicação/validação das URLs;

18. Deve possuir pelo menos 50 categorias de URLs;
19. Deve suportar a criação de categorias de URLs customizadas;
20. Deve suportar a exclusão de URLs do bloqueio, por categoria;
21. Deverá possibilitar a categorização ou recategorização de URL caso não

esteja categorizada ou categorizada incorretamente;
22. A solução deverá permitir um mecanismo que permita sobrescrever as

categorias de URL;
23. Deve permitir a customização de página de bloqueio.

 

5. CONTROLE DE APLICAÇÕES
1. Os dispositivos de proteção de rede deverão possuir a capacidade de

reconhecer aplicações, independente de porta e protocolo, com as
funcionalidades descritas;

2. Deve ser possível a liberação e bloqueio de aplicações sem a necessidade de
liberação de portas e protocolos.

3. Deve possuir capacidade para realizar filtragens/inspeções dentro de portas
TCP conhecidas por exemplo porta 80 http, buscando por aplicações que
potencialmente expõe o ambiente como: P2P, Kazaa, Morpheus, BitTorrent
ou messengers

4. Deve ser capaz de controlar o uso dos serviços de Instant Messengers 
como MSN, YAHOO, Google Talk, ICQ, de acordo com o perfil de cada
usuário ou grupo de usuários, de modo a definir, para cada perfil, se ele
pode ou não realizar download e/ou upload de arquivos, limitar as extensões
dos arquivos que podem ser enviados/recebidos e permissões e bloqueio de
sua utilização baseados em horários pré-determinados pelo administrador
será obrigatório para este item.

5. Deverá controlar software FreeProxy tais como ToR, Ultrasurf, Freegate,etc.
6. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por endereço IP de

origem;
7. Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por subrede de

origem e destino;
8. Deverá atualizar a base de assinaturas de aplicações automaticamente;
9. Deverá limitar a banda (download/upload) usada por aplicações (traffic

shaping), baseado no IP de origem, usuários e grupos do LDAP/AD;
10. A solução de controle de aplicação WEB deve criar regras granulares

possibilitando adicionar tipos de aplicação WEB e categorias por regra, sendo
assim criando controle granular de qualquer tipo de acesso não permitido
pela empresa;

11. Deve implementar múltiplos métodos de identificação e classificação das
aplicações, por pelo menos checagem de assinaturas e protocolos;

12. Caso a solução não tenha assinaturas pré-definidas na solução, deverá
possibilitar a criação ou importação de assinaturas personalizadas para os
seguintes tipos ou protocolos: HTTP, FTP, Email e extensão de arquivos.

13. O administrador deve ser capaz de configurar quais comandos FTP são
aceitos e quais são bloqueados a partir de comandos FTP pré-definidos;
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14. Deve possibilitar que o controle de portas seja aplicado para todas as
aplicações;

15. Deverá possibilitar a diferenciação de tráfegos Peer2Peer (Bittorrent, emule,
uTorrent, etc.) possuindo granularidade de controle/políticas para os
mesmos;

16. Deve possibilitar a diferenciação e controle de partes das aplicações como
por exemplo permitir o Facebook e bloquear chat;

17. Deverá possibilitar a diferenciação de aplicações Proxies possuindo
granularidade de controle/políticas para os mesmos;

18. Deve ser possível a criação de grupos estáticos de aplicações e grupos
dinâmicos de aplicações baseados em características das aplicações como:

1. Nível de risco da aplicação.
2. Categoria de aplicações.

 

6. PROTEÇÃO CONTRA VÍRUS E BOT-NETS
1. Deve possuir módulo de antivírus e antibot integrado no próprio appliance de

segurança;
2. A solução deve possuir nuvem de inteligência proprietária do fabricante onde

seja responsável em atualizar toda a base de segurança dos appliances
através de assinaturas;

3. Deve implementar modo de configuração totalmente transparente para o
usuário final e usuários externos, sem a necessidade de configuração de
proxies, rotas estáticas e qualquer outro mecanismo de redirecionamento de
tráfego;

4. Deve implementar funcionalidade de detecção e bloqueio de callbacks;
5. A solução deverá ser capaz de detectar e bloquear comportamento suspeito

ou anormal da rede;
6. A solução Antibot deve possuir mecanismo de detecção que inclui, reputação

de endereço IP;
7. Deve implementar interface gráfica WEB segura, utilizando o protocolo

HTTPS.
8. Deve implementar interface CLI segura através do protocolo SSH;
9. Deve possuir antivírus em tempo real, para ambiente de gateway internet

integrado a plataforma de segurança para os seguintes protocolos: HTTP,
HTTPS, SMTP, IMAP, POP3, FTP, CIFS e TCP Stream;

10. A solução deve permitir criar regras de exceção de acordo com a proteção;
11. Deve possuir visualização na própria interface de gerenciamento referente

aos top incidentes através de hosts ou incidentes referentes a incidentes de
vírus e Bots;

12. Deve permitir o bloqueio de malwares (vírus, worms, spyware e etc);
13. A solução deve ser capaz de proteger contra ataques para DNS;
14. A solução deverá ser gerenciada a partir de uma console centralizada com

políticas granulares;
15. A solução deve ser capaz de prevenir acesso a websites maliciosos;
16. A solução deve ser capaz de realizar inspeção de tráfego SSL e SSH;
17. A solução deverá receber atualizações de um serviço baseado em cloud;
18. A solução deverá ser capaz de bloquear a entrada de arquivos maliciosos;
19. A solução Antivírus deverá suportar análise de arquivos que trafegam dentro

do protocolo CIFS;
20. A solução deve suportar funcionalidade de GeoIP, ou seja, a capacidade de

identificar, isolar e controlar tráfego baseado na localização (origem e/ou
destino), incluindo a capacidade de configuração de listas customizadas para
esta mesma finalidade.

 

7. PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES AVANÇADOS
1. A solução deverá prover as funcionalidades de inspeção de tráfego de

entrada e saída de malwares não conhecidos ou do tipo APT com filtro de
ameaças avançadas e análise de execução em tempo real, e inspeção de
tráfego de saída de callbacks;

2. Deve suportar os protocolos HTTP assim como inspeção de tráfego
criptografado através de HTTPS e TLS;

3. A solução deve ser capaz de inspecionar o tráfego criptografado SSL e SSH;
4. Deve identificar e bloquear a existência de malware em comunicações de

entrada e saída, incluindo destinos de servidores do tipo Comando e
Controle;

5. Deve implementar mecanismo de bloqueio de vazamento não intencional de
dados oriundos de máquinas existentes no ambiente LAN em tempo real;

6. Deve implementar detecção e bloqueio imediato de malwares que utilizem
mecanismo de exploração em arquivos no formato PDF, sendo que a
solução deve inspecionar arquivo PDF com até 10Mb;

7. Deve implementar a análise de arquivos maliciosos em ambiente controlado
com, no mínimo, sistema operacional Windows e Android;

8. Deve conter ameaças de dia zero permitindo ao usuário final o recebimento
de arquivos livres de malware;

9. A tecnologia de máquina virtual deverá suportar diferentes sistemas
operacionais, de modo a permitir a análise completa do comportamento do
malware ou código malicioso sem utilização de assinaturas;

10. A solução deve possuir nuvem de inteligência proprietária do fabricante onde
seja responsável em atualizar toda a base de segurança dos appliance
através de assinaturas.

11. Deve implementar a visualização dos resultados das análises de malwares de
dia zero nos diferentes sistemas operacionais dos ambientes controlados
(sandbox) suportados;

12. Deve implementar modo de configuração totalmente transparente para o
usuário final e usuários externos, sem a necessidade de configuração de
proxies, rotas estáticas e qualquer outro mecanismo de redirecionamento de
tráfego;

13. Conter ameaças avançadas de dia zero;
14. Toda análise deverá ser realizada de forma automatizada sem a necessidade
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de criação de regras específicas e/ou interação de um operador;
15. Deve implementar mecanismo do tipo múltiplas fases para verificação de

malware e/ou códigos maliciosos;
16. Toda a análise e bloqueio de malwares e/ou códigos maliciosos deve ocorrer

em tempo real. Não serão aceitas soluções que apenas detectam o malware
e/ou códigos maliciosos;

17. Suportar a análise de arquivos do pacote office (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt,
.pptx) e Android APKs no ambiente controlado;

18. Deve implementar a análise de arquivos executáveis, DLLs e ZIP em SSL no
ambiente controlado;

19. Deve possuir antivírus em tempo real, para ambiente de gateway internet
integrado a plataforma de segurança para os seguintes protocolos: HTTP,
HTTPS, SMTP, POP3, FTP, IMAP e CIFS;

20. Deve ser capaz de conter ameaças de dia zero de forma transparente para o
usuário final;

21. Deve conter ameaças de dia zero através de tecnologias em nível de
emulação e código de registro;

22. Deve implementar mecanismo de pesquisa por diferentes intervalos de
tempo;

23. Deve conter ameaças de dia zero via tráfego de internet;
24. Deve permitir a contenção de ameaças de dia zero sem a alteração da

infraestrutura de segurança;
25. Deve conter ameaças de dia zero que possam burlar o sistema operacional

emulado;
26. A solução deve permitir a criação de White list baseado no MD5 do arquivo;
27. Deve conter ameaças de dia zero antes da execução e evasão de qualquer

código malicioso;
28. Deve conter exploits avançados;
29. A análise “In Cloud” ou local deve prover informações sobre as ações do

Malware na máquina infectada, informações sobre quais aplicações são
utilizadas para causar/propagar a infecção, detectar aplicações não
confiáveis utilizadas pelo Malware, gerar assinaturas de Antivírus e
Antispyware automaticamente, definir URLs não confiáveis utilizadas pelo
novo Malware e prover Informações sobre o usuário infectado (seu endereço
IP e seu login de rede);

30. Deve suportar a submissão manual de arquivos para análise através do
serviço de Sandbox.

 

8. VPN
1. Suportar no mínimo 10 túneis VPN IPSEC do tipo site-to-site já licenciadas;
2. Suportar no mínimo 1 túneis VPN IPSEC do tipo client-to-site já licenciadas

podendo suportar no futuro, baseado na aquisição de licenciamento, 5
túneis;

3. Suportar no mínimo 1 conexões clientes do tipo SSL sem custo e 10
licenças/conexões futuras baseadas em licenciamento adicional;

4. Suportar políticas de roteamento sobre conexões VPN IPSEC do tipo site-to-
site com diferentes métricas e serviços. A rota poderá prover aos usuários
diferentes caminhos redundantes sobre todas as conexões VPN IPSEC;

5. Implementar os esquemas de troca de chaves manual, IKE e IKEv2 por Pré-
Shared Key, Certificados digitais e XAUTH client authentication;

6. Permitir a definição de um gateway redundante para terminação de VPN no
caso de queda do circuito primário;

7. Permitir que sejam criadas políticas de roteamento estático utilizando IPs de
origem, destino, serviços e a própria VPN como parte encaminhadora deste
tráfego sendo este visto pela regra de roteamento, como uma interface
simples de rede para encaminhamento do tráfego;

8. Suportar a criação de túneis IP sobre IP (IPSEC Tunnel), de modo a
possibilitar que duas redes com endereço inválido possam se comunicar
através da Internet.

9. AUTENTICAÇÃO
1. Permitir a utilização de LDAP, AD e RADIUS;
2. Permitir o cadastro manual dos usuários e grupos diretamente na interface

de gerência remota do Firewall, caso onde se dispensa um autenticador
remoto para o mesmo;

3. Permitir a integração com qualquer autoridade certificadora emissora de
certificados X509 que seguir o padrão de PKI descrito na RFC 2459, inclusive
verificando as CRLs emitidas periodicamente pelas autoridades, que devem
ser obtidas automaticamente pelo firewall via protocolos HTTP e LDAP;

4. Permitir o controle de acesso por usuário, para plataformas Windows Me,
NT, 2000, 2000, XP, Windows 7, Windows 8 e Windows 10 de forma
transparente, para todos os serviços suportados, de forma que ao efetuar o
logon na rede, um determinado usuário tenha seu perfil de acesso
automaticamente configurado;

5. Permitir a restrição de atribuição de perfil de acesso a usuário ou grupo
independente ao endereço IP da máquina que o usuário esteja utilizando.

6. Suportar recurso de autenticação única para todo o ambiente de rede, ou
seja, utilizando a plataforma de autenticação atual que pode ser de LDAP ou
AD; o perfil de cada usuário deverá ser obtido automaticamente através de
regras no Firewall DPI (Deep Packet Inspection) sem a necessidade de uma
nova autenticação como por exemplo, para os serviços de navegação a
Internet atuando assim de forma toda transparente ao usuário. Serviços
como HTTP, HTTPS devem apenas consultar uma base de dados de usuários
e grupos de servidores 2008/2012 com AD.

10. ADMINISTRAÇÃO
1. Suportar no mínimo 250 usuários autenticados com serviços ativos e

identificados passando por este dispositivo de segurança em um único
dispositivo de segurança. Políticas baseadas por grupos de usuários deverão
ser suportadas por este dispositivo. Está comprovação poderá ser exigida
em testes sobe o ambiente de produção com o fornecimento do produto
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para comprovação deste e demais itens.
2. Permitir a criação de perfis de administração distintos, de forma a possibilitar

a definição de diversos administradores para o firewall, cada um responsável
por determinadas tarefas da administração;

3. Fornecer gerência remota, com interface gráfica nativa;
4. Fornecer interface gráfica para no mínimo 3 usuários;
5. A interface gráfica deverá possuir assistentes para facilitar a configuração

inicial e a realização das tarefas mais comuns na administração do firewall,
incluindo a configuração de VPN IPSECs, NAT, perfis de acesso e regras de
filtragem;

6. Possuir mecanismo que permita a realização de cópias de segurança
(backups) e sua posterior restauração remotamente, através da interface
gráfica, sem necessidade de se reinicializar o sistema;

7. Permitir a visualização em tempo real de todas as conexões TCP e sessões
UDP que se encontrem ativas através do firewall e a remoção de qualquer
uma destas sessões ou conexões;

8. Permitir a visualização de estatísticas do uso de CPU, memória da máquina
onde o firewall está rodando e tráfego de rede em todas as interfaces do
Firewall através da interface gráfica remota, em tempo real e em forma
tabular e gráfica;

9. Permitir a conexão simultânea de vários administradores, sendo um deles
com poderes de alteração de configurações e os demais apenas de
visualização das mesmas. Permitir que o segundo ao se conectar possa
enviar uma mensagem ao primeiro através da interface de administração.

10. Possibilitar o registro de toda a comunicação realizada através do firewall, e
de todas as tentativas de abertura de sessões ou conexões que forem
recusadas pelo mesmo;

11. Possuir interface orientada a linha de comando para a administração do
firewall a partir do console ou conexão SSH sendo está múltiplas sessões
simultâneas.

12. Possuir mecanismo que permita inspecionar o tráfego de rede em tempo real
(sniffer) via interface gráfica, podendo opcionalmente exportar os dados
visualizados para arquivo formato PCAP e permitindo a filtragem dos pacotes
por protocolo, endereço IP origem e/ou destino e porta IP origem e/ou
destino, usando uma linguagem textual;

13. Permitir a visualização do tráfego de rede em tempo real tanto nas interfaces
de rede do Firewall quando nos pontos internos do mesmo: anterior e
posterior à filtragem de pacotes, onde o efeito do NAT (tradução de
endereços) é eliminado;

14. Possuir sistema de respostas automáticas que possibilite alertar
imediatamente o administrador através de e-mails, janelas de alerta na
interface gráfica, execução de programas e envio de Traps SNMP.

11. RELATÓRIO
1. Ser capaz de visualizar, de forma direta no appliance e em tempo real, as

aplicações mais utilizadas, os usuários que mais estão utilizando estes
recursos informando sua sessão, total de pacotes enviados, total de bytes
enviados e média de utilização em Kbps, URLs acessadas e ameaças
identificadas;

2. Possibilitar a geração de pelo menos os seguintes tipos de relatório com
cruzamento de informações, mostrados em formato HTML: máquinas
acessadas X serviços bloqueados, usuários X URLs acessadas, usuários X
categorias Web bloqueadas (em caso de utilização de um filtro de conteúdo
Web);

3. Possibilitar a geração de pelo menos os seguintes tipos de relatório,
mostrados em formato HTML: máquinas mais acessadas, serviços mais
utilizados, usuários que mais utilizaram serviços, URLs mais visualizadas, ou
categorias Web mais acessadas (em caso de existência de um filtro de
conteúdo Web), maiores emissores e receptores de e-mail;

4. Permitir o envio dos relatórios, através de email para usuários prédefinidos;
5. Possuir relatórios prédefinidos na solução e permitir a criação de relatórios

customizados;
6. Possibilitar a geração dos relatórios sob demanda e através de agendamento

diário, semanal e mensal. No caso de agendamento, os relatórios deverão
ser publicados de forma automática;

7. Disponibilizar download dos relatórios gerados.

12. GARANTIA, SUPORTE E LICENCIAMENTO
1. O licenciamento para todos os serviços de Next Generation Firewall deverá

ser de 60 meses e deve contemplar todas as características técnicas
exigidas;

2. Deverá ser fornecida licença para gerenciamento do equipamento por meio
do Sonicwall GMS;

3. A garantia deverá ser de 60 meses para o hardware e licenças fornecidas;
4. Deve contemplar suporte do Fabricante pelo período vigente, com no

mínimo, as seguintes características:
1. O suporte do fabricante deve ter um sistema de abertura de chamados

para acompanhamento – funcionando 24 horas por dia e 7 dias por
semana

2. Deve assegurar a utilização de novas versões de software da solução
sem ônus a Licitante, sempre que esta estiver disponível a qualquer
cliente

3. Deve permitir o acesso à base de conhecimento da solução.

13. COMPATIBILIDADE
1. É exigida total compatibilidade do equipamento ofertado com a plataforma de

gerenciamento e de relatórios Sonicwall Global Managment Systems (GMS),
em pleno uso por este Tribunal;

2. Caso a licitante não cote produto da marca Sonicwall, deverá apresentar
declaração da mesma que indique que o produto ofertado tem total
compatibilidade com o Sonicwall GMS.
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Especificações do Item 02
Extensão de Garantia para Sonicwall SOHO por 36 meses

1. CARACTERISTICAS GERAIS
1. Compatibilidade com o firewall SonicWall SOHO em uso por este Tribunal;
2. Licença: COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR

SONICWALL SOHO SERIES 3YR;
3. PartNumber: 01-SSC-0690.

 
Especificações do Item 03
Extensão de Garantia para Sonicwall SOHO por 60 meses

1. CARACTERISTICAS GERAIS
1. Compatibilidade com o firewall SonicWall SOHO 250 em uso por este Tribunal;
2. Licença: ADVANCED GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR SONICWALL

SOHO 250 SERIES 5YR;
3. PartNumber: 02-SSC-1730.

 

LOTE 2

CONDIÇOES GERAIS

1. Deverá haver total integração e compatibilidade de todos os componentes deste
lote com a solução de gerenciamento Sonicwall GMS, em uso no TRE-AL;

2. É obrigatória a comprovação técnica de todas as características exigidas para os
equipamentos e softwares aqui solicitados, independente da descrição da
proposta do fornecedor, através de documentos que sejam de domínio público
cuja origem seja exclusivamente do fabricante dos produtos, como catálogos,
manuais, ficha de especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do
fabricante através da internet, indicando as respectivas URL (Uniform Resource
Locator). A simples repetição das especificações do termo de referência sem a
devida comprovação acarretará na desclassificação da empresa proponente.

3. A licitante deverá apresentar comprovação de autorização do fabricante para
comercialização dos equipamentos e licenças;

4. Todos os itens ofertados não podem constar em listas de componentes em end-
of-life ou equivalente do fabricante pelos próximos 12 meses, indicando que o
produto são está na eminência de ser descontinuado;

5. As especificações são mínimas, sendo aceitos produtos com características
técnicas superiores desde que plenamente compatíveis com o exigido.

 

Especificações do Item 04
Solução de Controle de Acesso Remoto

1. CARACTERISTICAS GERAIS
1. Deverá suportar criação remota de VPN (Virtual Private Network) para

permitir o acesso de forma controlada e seletiva a servidores e serviços
informatizados localizados na rede interna do TRE-AL;

2. Somente serão aceitas soluções baseada em appliance físico, para
montagem emrack padrão de 19";

3. A solução deverá ser dedicada para entregar segurança a conectividade do
usuario remoto através da tecnologia de VPN SSL, e  dessa forma não serão
aceito soluções de NGFW para este fim;

4. Deverá possuir licenciamento para no mínimo 25 usuarios conectados
simultaneamente e possibilidade de crescimento futuro para até pelo menos
400 usuarios conectados;

5. Performance de VPN SSL de 800 Mbps;
6. Mínimo 4  interfaces de rede 10/100/1000 Base-TX.  Todas as interfaces

devem possuir mecanismo de autosense e seleção seleção autonática de
modo half-duplex/full-duplex. A seleção da velocidade e duplex deve ser
realizada obrigatoriamente através da interface gráfica de gerenciamento.

7. Fonte de alimentação interna ao gabinete, com chaveamento automático de
100-240 VAC;

8. Deverá suportar criação de portal, utilizando SSL/TLS, que permita a
publicação de serviços e possibilite os usuários externos autorizados o
acesso aos sistemas internos;

9. Deverá possuir certificação ICSA SSL-TLS;
10. A solução deverá suportar o Compartilhamento de arquivos seguro;
11. O portal deverá permitir que o usuario final possa definir Favoritos (atalhos),

os atalhos podem ser, aplicativos Web HTTP / HTTPS, RDP, ICA, VNC, SSH,
Telnet, Pastas partilhadas, Citrix XenDesktop;

12. O portal deverá suportar publicação definidas pelo administrador de
aplicações Web, juntamente com suporte a HTML5 para RDP, VNC, Citrix ICA,
SSH e Telnet.

13. Deverá suportar cliente nativo em HTM5 para as aplicações Citrix
XenDesktop, XenApp e File Explorer;

14. O portal da web também permitirá o acesso a qualquer aplicativo TCP ou UDP
no modo de encapsulamento (Citrix, Terminal Services, VoIP, etc).

15. A solução deve ter um portal especial para dispositivos celulares como
smartphones e tablets;

16. A solução deverá suportar a conexão de múltiplos sistemas operacionais,
como Windows, Android, IOS, Chromebook e MacOS;

17. Deverá ser compatível com, pelo menos, os navegadores Internet Explorer,
Google Chrome e Mozila Firefox em suas últimas versões;

18. Suporte à comunicação dos usuários remotos no modo L3 Tunnel, onde os
usuarios recebem um endereço IP específico;

19. Permitir que os clientes Windows tenham capacidade de se auto conectar na
VPN L3, sem a necessidade de intervenção do usuario;

Termo de Referência - TIC 27 (0770447)         SEI 0001030-68.2020.6.02.8000 / pg. 228



20. A solução deverá ter suporte para verificações na estação do usuario
durante o processo de autenticação e permitir a criação de regras granulares
de controle de acesso com base no status de integridade do dispositivo de
conexão;

21. O recurso de controle do usuario final deve permitir checar no mínimo os
seguintes parâmetros, para todos os sistemas operacionais: vesão do
sistema operacional, certificado instalado no endpoint, diretorio e nome de
arquivo;

22. Deverá permitir que o usuário remoto possa acessar apenas os recursos
permitidos de acordo com sua função ou papel. O acesso pode ser
controlado por usuário ou grupos de usuários;

23. A solução deverá suportar autenticação via LDAP, Radius, NTLM e Kerberos.
24. Deverá suporta que o usuários alterem suas senhas remotamente;
25. Para dispositivos móveis, como celuares e tablets, a solução deve permitir

que esses dispositivos utilizem o recurso de autenticação biométrica;
26. Deverá suportar Autenticação de  Multi-fator (MFA) ou Autenticação de dois

fatores (2FA);
27. Deverá suportar OTP para auticação de dois fatores (2FA), no minimo via

mensagem de correio eletrônico ou SMS;
28. Deverá suportar TOTP (Time Based One Time Password) com no minimo

integração as aplicaçoes de TOTP  Google Authenticator e Microsoft
Authenticator;
Deverá permitir autenticar os usuarios via Cerficados Digital X.509;

29. A solução deverá permitir autenticação única ou Single Sing-On,
possibilitando que os usuários se conectem às aplicacões disponíeis no portal
sem a necessidade de se reautenticarem ou seja nenhum login adicional ou
VPN é necessária;

30. A solução deverá impedir ataques desconhecidos do tipo zero-day
diretamente no gateway com correção automatizada;

31. A solução deverá integrar-se em solução baseada em nuvem do tipo
sandbox para verificar todos os arquivos enviados por usuários conectados,
garantido que os arquivos enviados aos servidores corporativos não sejam
arquviso maliciosos;

32. A Solução deverá possuir detecção Geo IP e proteção contra Botnets;
33. A solução deverá suportar o modo Split-Tunnel e o modo Redirect-All com o

encapsulamento SSL / TLS;
34. A solução deverá permitir a configuração do perfil do dispositivo usando uma

lista abrangente e predefinida de soluções de: antivírus, firewall pessoal e
anti-spyware para plataformas Windows, Mac e Linux;

35. A solução deverá permitir que os administradores definam quais aplicativos
móveis específicos podem acessar recursos na rede através de túneis de
aplicativos individuais. As políticas de App Access Control (ACC) são aplicadas
tanto a o cliente e o servidor, fornecendo proteção robusta ao perímetro;

36. A solução deverá prover suporte de autenticação usando uma infraestrutura
Kerberos existente, sem a necessidade de confiar nos serviços de front-end
para delegar um serviço;

37. A solução deverá possuir mecanismos que garantam aos administradores da
solução meios que concedam ou neguem acesso com base nas políticas
organizacionais e definam ações de correção nas sessões de quarentena. A
política baseada em objeto deverá utilizar elementos de rede, recurso,
identidade, dispositivo, aplicativo, dados e hora;

38. O sistema deve ter um mecanismo de inspeção para o equipamento remoto
que valida pelo menos, arquivos presentes no computador remoto, chaves
de registro, associação ao domínio do Active Directory, versão do sistema
operacional, presença de antivírus, antispyware ou firewall pessoal;

39. No caso de dispositivos móveis, deverá suportar no minimo identificador de
dispositivo (IMEI),  Detecção de JailBreak em dispositivos Apple IOS -
Detecção de ROOT para dispositivos Android;

40. Deverá suportar que a inspeção não sejá feita apenas no momento do
acesso, mas também periodicamente;

41. Dependendo das condições do equipamento remoto, ele entrará receberá
permissão conexão no portal que possuirá as os acessos de acordo com o
seu perfil de usuario ou grupo de usuário definido pelo administrador, se o
computador não atender aos requisitos mínimos, o equipamento remoto
será enviado a uma área de  quarentena, evitando assim que equipamentos
fora da politica de acesso do orgão ingressem na rede;

42. O sistema deve permitir ou restringir o acesso a clientes que possuem
atualização de o antivírus em um determinado período de tempo,
porexemplo, não mais que 15 dias;
O gerenciamento da solução deve ser baseado na Web;

43. Deverá suportar o gerenciamento SNMP;
44. A solução deve permitir gerenciamento centralizado, via ferramenta de

gestão  GMS (GLOBAL MANAGEMENT SYSTEM), com possibilidade de Backup
de configurações,

45. Upgrade de firmware e status da solução;
46. Deverá suportar Syslog e NTP.

2. GARANTIA E SUPORTE
1. Garantia/Suporte por um período de 60 meses;
2. Deve contemplar suporte do Fabricante pelo período vigente, com no

mínimo, as seguintes características:
1. O suporte do fabricante deve ter um sistema de abertura de chamados

para acompanhamento – funcionando 24 horas por dia e 7 dias por
semana;

2. Deve assegurar a utilização de novas versões de software da solução
sem custo adicional, sempre que esta estiver disponível a qualquer
cliente;

3. Deve permitir o acesso à base de conhecimento da solução.

3. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
1. A solução deverá ser instalada e configurada pelo próprio por técnicos

certificados junto ao fabricante da solução;
2. Deverá contemplar a configuração de toda a solução de maneira a torná-la
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completamente funcional em conformidade com as necessidades
apresentadas pelo TRE-AL;

3. O serviço deverá ser exclusivamente realizado de forma presencial, com
apoio remoto do fabricante;

4. O serviço de instalação e migração somente serão aceitos de forma
provisória quando todas as funcionalidades estiverem operacionais;

5. O recebimento definitivo dos serviços de instalação se dará no prazo de 10
(dez) dias após o recebimento provisório e se for constatada a estabilidade
operacional da solução implantada;

6. Transferência de técnlogia do tipo hands-on para pelo menos 03 servidores
da STI do TRE-AL, onde deverão ser repassadas todas as configurações
realizadas e os procedimentos de operação da solução.

 

Especificações do Item 05
Licenças Adicionais para a Solução de Controle de Acesso Remoto

1. CARACTERISTICAS GERAIS
1. Pacote com 100 licenças de uso adicionais para solução de controle de

acesso remoto descrita no Item 4 desta Lote;
2. Suporte/Garantia por um período de 60 meses, mas mesmas condições do

descrito no Item 4 deste Lote.

 

Especificações do Item 06
Treinamento Oficial para a Solução de Controle de Acesso Remoto

1. CARACTERISTICAS GERAIS
1. Treinamento Oficial do fabricante da solução;
2. Deverá ser diponibilizado de forma presencial, em centro de treinamento com

abiente adequado para esta finalidade. Caso esta modalidade de treinamento
não esteja disponível, também será aceito treinamento em formato EAD;

3. Deverá ser fornecido voucher com validade mínima de 12 meses.

 

LOTE 3

CONDIÇOES GERAIS

1. Deverá haver total integração e compatibilidade de todos os componentes deste
lote com o cluster Sonicwall NSA 6600 em uso no TRE-AL;

2. É obrigatória a comprovação técnica de todas as características exigidas para os
equipamentos e softwares aqui solicitados, independente da descrição da
proposta do fornecedor, através de documentos que sejam de domínio público
cuja origem seja exclusivamente do fabricante dos produtos, como catálogos,
manuais, ficha de especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do
fabricante através da internet, indicando as respectivas URL (Uniform Resource
Locator). A simples repetição das especificações do termo de referência sem a
devida comprovação acarretará na desclassificação da empresa proponente;

3. A licitante deverá apresentar comprovação de autorização do fabricante para
comercialização dos equipamentos e licenças.

 
Especificações do Item 07
Licença Licença de Expansão para SonicWall NSA

1. CARACTERISTICAS GERAIS
1. Licença: SonicWall NSA 6650 and 6600 Expanded License;
2. Partnumber: 01-SSC-4481.

 
Especificações do Item 08
Extensão de Garantia para Sonicwall NSA por 36 meses

1. CARACTERISTICAS GERAIS
1. Licença: ADVANCED GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR NSA 6600

3YR;
2. PartNumber: 01-SSC-1562.

 

Especificações do Item 09
Extensão de Garantia para Sonicwall NSA por 60 meses

1. CARACTERISTICAS GERAIS
1. Licença: ADVANCED GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR NSA 6600

5YR;
2. PartNumber: 01-SSC-1564.

 
Especificações do Item 10
Treinamento Oficial SonicWall Network Security Administrator

1. CARACTERISTICAS GERAIS
1. Treinamento Oficial SonicWall Network Security Administrator (SNSA);
2. Deverá ser diponibilizado de forma presencial, em centro de treinamento com

ambiente adequado para esta finalidade;
3. Deverá ser fornecido voucher com validade mínima de 12 meses.
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Especificações do Item 11
Treinamento Oficial SonicWall Network Security Professional

1. CARACTERISTICAS GERAIS
1. Treinamento Oficial SonicWall Network Security Professional (SNSP);
2. Deverá ser diponibilizado de forma presencial, em centro de treinamento com

ambiente adequado para esta finalidade;
3. Deverá ser fornecido voucher com validade mínima de 12 meses.

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 equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos
quantitativos indicados no pedido de fornecimento;

2. A garantia dos equipamentos deve obedecer o detalhamento técnico feito e terá
seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;

3. Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por rede
credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) equipamento(s);

4. O pagamento será realizado individualmente para cada nota fiscal apresentada,
após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;

5. Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro uso e não
deverão conter marcas, amassados, arranhões ou outros problemas e, ainda,
serem entregues em pleno estado de funcionamento;

6. Os equipamentos deverão atender rigorosamente a todas as especificações
técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;

7. 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
durante o período de garantia;

8. 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;

9.  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 equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas;

2. Após a entrega, os 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 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 bens
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;
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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 equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante
são resguardados por legislação nacional e internacional.

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:

1. Advertência:
1. 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

2. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será
advertida;

2. Multa de:
1. 0,25% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou

instrumento contratual, no caso de atraso injustificado na
entrega do bem, limitada a incidência a 20 (vinte) dias corridos;

1. No caso de atraso injustificado na entrega dos bens
por prazo superior a 20 (vinte) dias corridos, com
a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
7,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento
contratual; e

2. No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a
não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade 12,5%
sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o
cancelamento do instrumento de fornecimento;

2. 5% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento
contratual, no caso de inexecução parcial da obrigação assumida;

3. 15% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o
cancelamento do instrumento de fornecimento.

3. 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

4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.

2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento
de fornecimento com a Contratada.

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.

6. 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. 

7. O período de atraso será contado em dias corridos. 
8. 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. 

9. 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.

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)
 
Garantia mínima de 03 (três) anos.
Estar comprovadamente ainda em produção.
Conformidade com o presente Termo de Referência.

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação
(Art. 18, § 3º, III, V)

 

 

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX
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Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00

 

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI 

 

Solicito, com base na Ata de Registro de Preços relativa ao
Pregão Eletrônico suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa
Empresa, o fornecimento abaixo discriminado:

 

Item da Ata Descrição Qtd. Solicitada Valor Unitário (R$) Valor Total (R$)

     
     

TOTAL:  

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da prestação dos serviços
pretendido serão cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI.

Prazo de Entrega: No máximo de XX (XXXXXXX) dias corridos após o recebimento
da autorização de fornecimento, nota de empenho ou instrumento formal e
equivalente, conforme contrato.

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos).

 

 

RESUMO DE STATUS DA ATA

QUANTITATIVO TOTAL
REGISTRADO:  

Quantitativo executado via

Ordem de Fornecimento nº 001/20YY 
 

Quantitativo executado via

Ordem de Fornecimento nº 002/20YY 
 

SALDO ATA:  

 

 

Gestor da Ata - Portaria TRE/AL nº XX/XXXX
Maceió, 24 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 26/09/2020, às 19:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Equipe de Planejamento de Contratatação, em 27/09/2020, às 12:45,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 28/09/2020, às 13:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0770447 e o código CRC A8327D7D.
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Assunto: [coinf] RES: [seic] ENC: Solicitação de cotação para aquisição de FIREWALL de pequeno porte E OUTROS. Novo TR. SRP. PA 0001030-68.2020
De: Cris no Hermano de Bulhões <cris nobulhoes@tre-al.jus.br>
Data: 25/09/2020 14:59
Para: Márcia Melo <marcialmelo@yahoo.com.br>
CC: Cezar carioca <cezar.carioca@inovazul.com.br>, "coinf@tre-al.jus.br" <coinf@tre-al.jus.br>

Prezada Márcia (SEIC) e Cezar (Inovazul),

Respostas aos pedidos de esclarecimentos/sugestões apresentadas:

Para o Item 01 do Lote 01 deve ser considerado o fornecimento do produto já com a garan a, na forma descrita nas especificações técnicas, incluindo a licença para o GMS. Os itens 02 e 03 do referido Lote dizem respeito à extensão, ou seja, o prolongar de garan a para equipamentos que o TRE já detém. As licenças do GMS para os equipamentos em uso por este Tribunal,
quando necessário, terão sua garan a estendida por meio de procedimento próprio. Desta forma, sugerimos que as empresas que enviaram orçamentos sejam consultadas quanto à inclusão da referida garan a nos preços ofertados para o Item 01 e, caso necessário, que os valores sejam re ficados.

As descrições dos Itens 02 e 03 serão ajustadas e e terão seus quan ta vos alterados, para que não haja confusão quando da realização do certame. Desta forma, entendemos que não há necessidade de novas cotações para estes itens, podendo serem aproveitadas as cotações já recebidas.

Dada a realidade de mercado, iremos ajustar a especificação do treinamento a que se refere o Item 06 do Lote 02. Mais uma vez, entendemos que não será necessária nova cotação para este item.

Quanto ao serviço de instalação referente ao Item 04 do Lote 02,  iremos realizar o ajuste pontual na redação com o obje vo de facilitar o entendimento dos licitantes. Mais uma vez, entendemos que não será necessária nova cotação para este item.

Atenciosamente,

Cristino Hermano de Bulhões
TRE-AL/STI/COINF
Seção de Gerência de Infraestrutura
Telefones Fixos: (82) 2122-7753/2122-7751
Endereço(s) de E-mail: cristinobulhoes@tre-al.jus.br

segi@tre-al.jus.br

As informações existentes nessa mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei. Caso não seja destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, favor apagar as informações e notificar o remetente. O uso impróprio será tratado conforme a legislação em vigor.

Em 22/09/2020 11:11, Cezar carioca escreveu:

Bom dia!

Muito obrigado pelo pronto retorno!

Atenciosamente,

Cezar Augusto A. Carioca
+55 61 9 9908-1975 cezar.carioca@inovazul.com.br

+55 61 3703-4444 www.inovazul.com.br
SRTV/Sul, Quadra 701, Lote 04, Bloco “O”, Sala 386
Ed. Mul empresarial, Asa Sul – Brasília CEP 70.340-000

De: marcia melo <marcialmelo@yahoo.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 21 de setembro de 2020 14:32
Para: Cezar Carioca <cezar.carioca@inovazul.com.br>
Cc: coinf@tre-al.jus.br; segi@tre-al.jus.br; Cris no Hermano de Bulhões <cris nobulhoes@tre-al.jus.br>
Assunto: Re: [seic] ENC: Solicitação de cotação para aquisição de FIREWALL de pequeno porte E OUTROS. Novo TR. SRP. PA 0001030-68.2020

Boa Tarde, Sr. Cezar,

Estamos redirecionando sua mensagem para a unidade técnica demandante, responsável pela elaboração do Termo de Referência - Coordenadoria de Infraestrutura do TRE/AL, cujos representantes poderão lhe dar um retorno acerca das questões levantadas junto ao fabricante.

Agradecemos e colocamo-nos à disposição.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
(82) 99981.2312
seic@tre-al.jus.br
marcialmelo@yahoo.com.br
Em segunda-feira, 21 de setembro de 2020 13:42:55 BRT, Maria Márcia Leite de Melo <mariamelo@tre-al.jus.br> escreveu:

Prezada Maria Márcia, bom dia!

Respondemos à sua solicitação de cotação conforme e-mail em anexo, mas
permita-me fazer algumas observações levantadas em consulta ao próprio
fabricante:

LOTE 1

Na especificação do Item 1 - Firewall de Pequeno Porte, na parte de
garantia:

12. GARANTIA, SUPORTE E LICENCIAMENTO
    1. O licenciamento para todos os serviços de Next Generation Firewall
deverá ser de 60 meses.
    2. Deverá ser fornecida licença para gerenciamento do equipamento por meio
do Sonicwall GMS;
    3. A garantia deverá ser de 60 meses para hardware e licenças fornecidas;
    4. Deve contemplar suporte do Fabricante pelo período vigente, com no
mínimo, as seguintes características:
        1. O suporte do fabricante deve ter um sistema de abertura de chamados
para acompanhamento – funcionando 24 horas por dia e 7             dias por
semana
        2. Deve assegurar a utilização de novas versões de software da solução sem
ônus a Licitante, sempre que esta estiver disponível a             qualquer
cliente
        3. Deve permitir o acesso à base de conhecimento da solução.

Há exigência de 60 meses de garantia e 60 meses de licenciamento, sendo que
os itens 2 e 3 do mesmo lote, especificam opções de licenciamento e suporte
de 36 e 60 meses respectivamente. Para evitar uma interpretação dúbia e
futuros questionamentos, sugerimos que sejam excluídas as exigências 1 e 3
do subitem 12 da especificação do item 1 do Lote 1. Lembramos que a garantia
do hardware está inclusa nas licenças especificadas para opções de 36 e 60
meses.

Por outro lado, é importante acrescentar nos itens 2 e 3 que seja fornecido,
em conjunto com a licença/suporte do equipamento, o suporte por igual
período da licença de GMS a ser fornecida para em conjunto com o firewall de
pequeno porte do item 1. Ficando da seguinte forma:

Item 1: firewall + licença de gerenciamento (GMS); Item 2: licença do
firewall + suporte do GMS por 36 meses; Item 3: licença do firewall +
suporte do GMS por 60 meses;

Finalmente para o Lote 1, sugerimos que o PN solicitado no item 2, seja
substituído pelo PN 02-SSC-1728 (ADVANCED GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR
SONICWALL SOHO 250 SERIES 3YR),  para ficar coerente com o PN 02-ssc-1730
ADVANCED GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR SONICWALL SOHO 250 SERIES 5YR),
solicitado no item 3.

LOTE 2

Na especificação do treinamento para o Lote 2 (Solução de Controle de Acesso
Remoto):

Especificações do Item 06

Treinamento Oficial para a Solução de Controle de Acesso Remoto

1. CARACTERISTICAS GERAIS
    1. Treinamento Oficial do fabricante da solução;
    2. Deverá ser disponibilizado de forma presencial, em centro de treinamento
com ambiente adequado para esta finalidade;
    3. Deverá ser fornecido voucher com validade mínima de 12 meses.

De acordo com consulta realizada ao fabricante Sonicwall, este treinamento
não é ofertado de forma presencial. Portanto, sugerimos a seguinte alteração
na exigência 2 das Características Gerais do Treinamento Oficial:

    2. Poderá ser disponibilizado no formato de treinamento on-line;

A parte de instalação desta solução, está especificada da seguinte forma:

3. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
    1. A solução deverá ser instalada e configurada por técnicos certificados
junto ao fabricante da solução;
    2. Deverá contemplar a configuração de toda a solução de maneira a torná-la
completamente funcional em conformidade com as             necessidades
apresentadas pelo TRE-AL;
    3. O serviço deverá ser exclusivamente realizado de forma presencial;
    4. O serviço de instalação e migração somente serão aceitos de forma
provisória quando todas as funcionalidades estiverem operacionais;
    5. O recebimento definitivo dos serviços de instalação se dará no prazo de
10 (dez) dias após o recebimento provisório e se for constatada a
estabilidade operacional da solução implantada;
    6. Transferência de tecnologia do tipo hands-on para pelo menos 03
servidores da STI do TRE-AL, onde deverão ser repassadas todas as
configurações realizadas e os procedimentos de operação da solução.

Além da exigência do técnico certificado de forma presencial, é também
necessário exigir que haja a participação remota do próprio fabricante,
sendo imperativo que a licitante inclua na sua cotação o PN de implantação
do fabricante. Sugerimos a seguinte alteração da redação da exigência 3 do
subitem 3:

    3. O serviço deverá ser exclusivamente realizado de forma presencial, por
técnicos certificados, com o apoio remoto de técnicos do próprio
fabricante, mediante contratação deste serviço por parte da contratada;

Atenciosamente,

Cezar Augusto A. Carioca

+55 61 9 9908-1975

cezar.carioca@inovazul.com.br

+55 61 3703-4444

www.inovazul.com.br

Em 27/08/2020 18:00, "TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES"
<seic@tre-al.jus.br> escreveu:

    Prezados Senhores,

    Tendo em vista acréscimo substancial no Termo de Referência anterior,
desta vez com 12 itens, solicitamos cotação para o fornecimento dos
produtos, conforme Quadro Resumo e Detalhamento constantes no novo Termo de
Referência que anexamos a esta mensagem.

    Caso não haja interesse em participar, independente do motivo, pedimos
avisar.

    Atenciosamente,

    Maria Márcia Leite de Melo
    Seção de Instrução de Contratações - SEIC

seic@tre-al.jus.br
marcialmelo@yahoo.com.br

    (82) 99981.2312 (também whatsapp)
    Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
    CNPJ nº 06.015.041/0001-38

[coinf] RES: [seic] ENC: Solicitação de cotação para aquisição de F...  
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Assunto: RES: RES: [seic] ENC: Solicitação de cotação para aquisição de FIREWALL de pequeno porte E OUTROS. Novo TR. SRP. PA 0001030-68.2020
De: Cezar carioca <cezar.carioca@inovazul.com.br>
Data: 25/09/2020 15:40
Para: Cris no Hermano de Bulhões <cris nobulhoes@tre-al.jus.br>, Márcia Melo <marcialmelo@yahoo.com.br>
CC: coinf@tre-al.jus.br

Boa tarde Cris no e Marcia! Agradeço os esclarecimentos.

Realmente teremos que rever a cotação do item 1 do lote 1.

Atenciosamente,

Cezar Augusto A. Carioca
+55 61 9 9908-1975 cezar.carioca@inovazul.com.br

+55 61 3703-4444 www.inovazul.com.br
SRTV/Sul, Quadra 701, Lote 04, Bloco “O”, Sala 386
Ed. Mul empresarial, Asa Sul – Brasília CEP 70.340-000

De: Cris no Hermano de Bulhões <cris nobulhoes@tre-al.jus.br>
Enviada em: sexta-feira, 25 de setembro de 2020 15:00
Para: Márcia Melo <marcialmelo@yahoo.com.br>
Cc: Cezar carioca <cezar.carioca@inovazul.com.br>; coinf@tre-al.jus.br
Assunto: Re: RES: [seic] ENC: Solicitação de cotação para aquisição de FIREWALL de pequeno porte E OUTROS. Novo TR. SRP. PA 0001030-68.2020

Prezada Márcia (SEIC) e Cezar (Inovazul),

Respostas aos pedidos de esclarecimentos/sugestões apresentadas:

Para o Item 01 do Lote 01 deve ser considerado o fornecimento do produto já com a garan a, na forma descrita nas especificações técnicas, incluindo a licença para o GMS. Os itens 02 e 03 do referido Lote dizem respeito à extensão, ou seja, o prolongar de garan a para equipamentos que o TRE já detém. As licenças do GMS para os equipamentos em uso por este Tribunal, quando necessário, terão sua garan a estendida por meio de procedimento próprio. Desta forma, sugerimos que
as empresas que enviaram orçamentos sejam consultadas quanto à inclusão da referida garan a nos preços ofertados para o Item 01 e, caso necessário, que os valores sejam re ficados.

As descrições dos Itens 02 e 03 serão ajustadas e e terão seus quan ta vos alterados, para que não haja confusão quando da realização do certame. Desta forma, entendemos que não há necessidade de novas cotações para estes itens, podendo serem aproveitadas as cotações já recebidas.

Dada a realidade de mercado, iremos ajustar a especificação do treinamento a que se refere o Item 06 do Lote 02. Mais uma vez, entendemos que não será necessária nova cotação para este item.

Quanto ao serviço de instalação referente ao Item 04 do Lote 02,  iremos realizar o ajuste pontual na redação com o obje vo de facilitar o entendimento dos licitantes. Mais uma vez, entendemos que não será necessária nova cotação para este item.
Atenciosamente,

Cristino Hermano de Bulhões
TRE-AL/STI/COINF
Seção de Gerência de Infraestrutura
Telefones Fixos: (82) 2122-7753/2122-7751
Endereço(s) de E-mail: cristinobulhoes@tre-al.jus.br

segi@tre-al.jus.br

As informações existentes nessa mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei. Caso não seja destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, favor apagar as informações e notificar o remetente. O uso impróprio será tratado conforme a legislação em vigor.

Em 22/09/2020 11:11, Cezar carioca escreveu:

Bom dia!

Muito obrigado pelo pronto retorno!

Atenciosamente,

Cezar Augusto A. Carioca
+55 61 9 9908-1975 cezar.carioca@inovazul.com.br

+55 61 3703-4444 www.inovazul.com.br
SRTV/Sul, Quadra 701, Lote 04, Bloco “O”, Sala 386
Ed. Mul empresarial, Asa Sul – Brasília CEP 70.340-000

De: marcia melo <marcialmelo@yahoo.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 21 de setembro de 2020 14:32
Para: Cezar Carioca <cezar.carioca@inovazul.com.br>
Cc: coinf@tre-al.jus.br; segi@tre-al.jus.br; Cris no Hermano de Bulhões <cris nobulhoes@tre-al.jus.br>
Assunto: Re: [seic] ENC: Solicitação de cotação para aquisição de FIREWALL de pequeno porte E OUTROS. Novo TR. SRP. PA 0001030-68.2020

Boa Tarde, Sr. Cezar,

Estamos redirecionando sua mensagem para a unidade técnica demandante, responsável pela elaboração do Termo de Referência - Coordenadoria de Infraestrutura do TRE/AL, cujos representantes poderão lhe dar um retorno acerca das questões levantadas junto ao fabricante.

Agradecemos e colocamo-nos à disposição.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
(82) 99981.2312
seic@tre-al.jus.br
marcialmelo@yahoo.com.br
Em segunda-feira, 21 de setembro de 2020 13:42:55 BRT, Maria Márcia Leite de Melo <mariamelo@tre-al.jus.br> escreveu:

Prezada Maria Márcia, bom dia!

Respondemos à sua solicitação de cotação conforme e-mail em anexo, mas
permita-me fazer algumas observações levantadas em consulta ao próprio
fabricante:

LOTE 1

Na especificação do Item 1 - Firewall de Pequeno Porte, na parte de
garantia:

12. GARANTIA, SUPORTE E LICENCIAMENTO
    1. O licenciamento para todos os serviços de Next Generation Firewall
deverá ser de 60 meses.
    2. Deverá ser fornecida licença para gerenciamento do equipamento por meio
do Sonicwall GMS;
    3. A garantia deverá ser de 60 meses para hardware e licenças fornecidas;
    4. Deve contemplar suporte do Fabricante pelo período vigente, com no
mínimo, as seguintes características:
        1. O suporte do fabricante deve ter um sistema de abertura de chamados
para acompanhamento – funcionando 24 horas por dia e 7             dias por
semana
        2. Deve assegurar a utilização de novas versões de software da solução sem
ônus a Licitante, sempre que esta estiver disponível a             qualquer
cliente
        3. Deve permitir o acesso à base de conhecimento da solução.

Há exigência de 60 meses de garantia e 60 meses de licenciamento, sendo que
os itens 2 e 3 do mesmo lote, especificam opções de licenciamento e suporte
de 36 e 60 meses respectivamente. Para evitar uma interpretação dúbia e
futuros questionamentos, sugerimos que sejam excluídas as exigências 1 e 3
do subitem 12 da especificação do item 1 do Lote 1. Lembramos que a garantia
do hardware está inclusa nas licenças especificadas para opções de 36 e 60
meses.

Por outro lado, é importante acrescentar nos itens 2 e 3 que seja fornecido,
em conjunto com a licença/suporte do equipamento, o suporte por igual
período da licença de GMS a ser fornecida para em conjunto com o firewall de
pequeno porte do item 1. Ficando da seguinte forma:

Item 1: firewall + licença de gerenciamento (GMS); Item 2: licença do
firewall + suporte do GMS por 36 meses; Item 3: licença do firewall +
suporte do GMS por 60 meses;

Finalmente para o Lote 1, sugerimos que o PN solicitado no item 2, seja
substituído pelo PN 02-SSC-1728 (ADVANCED GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR
SONICWALL SOHO 250 SERIES 3YR),  para ficar coerente com o PN 02-ssc-1730
ADVANCED GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR SONICWALL SOHO 250 SERIES 5YR),
solicitado no item 3.

LOTE 2

Na especificação do treinamento para o Lote 2 (Solução de Controle de Acesso
Remoto):

Especificações do Item 06

Treinamento Oficial para a Solução de Controle de Acesso Remoto

1. CARACTERISTICAS GERAIS
    1. Treinamento Oficial do fabricante da solução;
    2. Deverá ser disponibilizado de forma presencial, em centro de treinamento
com ambiente adequado para esta finalidade;
    3. Deverá ser fornecido voucher com validade mínima de 12 meses.

De acordo com consulta realizada ao fabricante Sonicwall, este treinamento
não é ofertado de forma presencial. Portanto, sugerimos a seguinte alteração
na exigência 2 das Características Gerais do Treinamento Oficial:

    2. Poderá ser disponibilizado no formato de treinamento on-line;

A parte de instalação desta solução, está especificada da seguinte forma:

3. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
    1. A solução deverá ser instalada e configurada por técnicos certificados
junto ao fabricante da solução;
    2. Deverá contemplar a configuração de toda a solução de maneira a torná-la
completamente funcional em conformidade com as             necessidades
apresentadas pelo TRE-AL;
    3. O serviço deverá ser exclusivamente realizado de forma presencial;
    4. O serviço de instalação e migração somente serão aceitos de forma
provisória quando todas as funcionalidades estiverem operacionais;
    5. O recebimento definitivo dos serviços de instalação se dará no prazo de
10 (dez) dias após o recebimento provisório e se for constatada a
estabilidade operacional da solução implantada;
    6. Transferência de tecnologia do tipo hands-on para pelo menos 03
servidores da STI do TRE-AL, onde deverão ser repassadas todas as
configurações realizadas e os procedimentos de operação da solução.

Além da exigência do técnico certificado de forma presencial, é também
necessário exigir que haja a participação remota do próprio fabricante,
sendo imperativo que a licitante inclua na sua cotação o PN de implantação
do fabricante. Sugerimos a seguinte alteração da redação da exigência 3 do
subitem 3:

    3. O serviço deverá ser exclusivamente realizado de forma presencial, por
técnicos certificados, com o apoio remoto de técnicos do próprio
fabricante, mediante contratação deste serviço por parte da contratada;

Atenciosamente,

Cezar Augusto A. Carioca

+55 61 9 9908-1975

cezar.carioca@inovazul.com.br

+55 61 3703-4444

www.inovazul.com.br

Em 27/08/2020 18:00, "TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES"
<seic@tre-al.jus.br> escreveu:

    Prezados Senhores,

    Tendo em vista acréscimo substancial no Termo de Referência anterior,
desta vez com 12 itens, solicitamos cotação para o fornecimento dos
produtos, conforme Quadro Resumo e Detalhamento constantes no novo Termo de
Referência que anexamos a esta mensagem.

    Caso não haja interesse em participar, independente do motivo, pedimos
avisar.

    Atenciosamente,

    Maria Márcia Leite de Melo
    Seção de Instrução de Contratações - SEIC

seic@tre-al.jus.br
marcialmelo@yahoo.com.br

    (82) 99981.2312 (também whatsapp)
    Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
    CNPJ nº 06.015.041/0001-38

RES: RES: [seic] ENC: Solicitação de cotação para aquisição de FI...  
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de setembro de 2020.
Aos Membros da Comissão de Planejamento

(Coordenador de Infraestrutura e servidor Neilton Souza)
 
Com base nos questionamentos da empresa

Inovazul (doc. 0772154) informo que realizamos os ajustes no
Termo de Referência (doc. 0770447) para adaptá-lo à nova
realidade de mercado e, desta forma, submeto o documento
para sua a análise e pronunciamento.

 
Em síntese, os seguintes pontos foram ajustados:

Quantitativos dos Itens 02 e 03 do Lote 1;
Alteração do Item 06 do Lote 2 para permitir o treinamento tanto
na modalidade presencial quanto em EAD;
Ajuste de redação quanto ao Item 04 do Lote 02;
Remoção do Item 07 do Lote 03 e consequente renumeração dos
demais itens do mesmo lote, devido à descontinuidade de
comercialização de tal licença que foi incorporada ao firmware do
equipamento, sem custo adicional.

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 26/09/2020, às 19:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0772158 e o código CRC 19BA9B62.

0001030-68.2020.6.02.8000 0772158v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de setembro de 2020.
À SEIC
 
Conforme tratado no despacho 0772158, a

Comissão de Planejamento promoverá ajustes no Termo de
Referência que exigirão a retificação das cotações recebidas
para o Item 01 do Lote 01, com base nos questionamentos da
empresa Inovazul (doc. 0772154). Para todos os demais itens
as cotações permanecem válidas.

Houve também a remoção do Item 07 do Lote
03 e consequente renumeração dos demais itens do
mesmo lote, devido à descontinuidade de comercialização de
tal licença que foi incorporada ao firmware do equipamento,
sem custo adicional.

 
 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 26/09/2020, às 19:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0772167 e o código CRC A6FF3979.

0001030-68.2020.6.02.8000 0772167v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔPREGÃO ELETRÔNICONICO  Nº Nº XXXX/2020/2020

MINUTAMINUTA

PROCESSO Nº: 0001030-68.2020.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: XX de XXXX de 2020
Horário Abertura: XX horas (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF).
Local: www.comprasnet.gov.br

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Li-
citações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, conforme descrito nes-
te Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços para eventual aquisição de licen-
ças e firewalls para a sede do TRE/AL, tudo de acordo com requisição promovida pela Secre-
taria de Tecnologia da Informação.

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo
Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/2015 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 7.174/2010, o  Decreto nº 8.184/2014,  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 o Registro de Preços para eventual aquisição
de  licenças  e  firewalls  para  a  sede  do  TRE/AL, conforme especificações descritas nos
Anexos I e I-A deste edital.

2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.

2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato.

2.2. 2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação de toda
quantidade estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do
TRE/AL.

2.3. A  existência  de  preços registrados  não  obriga  o  Tribunal  Regional  Eleitoral  a
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado,
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

3 – DO PRAZO DE FORNECIMENTO

3.1. O prazo máximo para o fornecimento do objeto é de 45 (quarenta e cinco) dias
corridos após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento
equivalente.

4 - DA PARTICIPAÇÃO.

4.1. 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.

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte,  para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de
2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;

2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de dis-
solução ou liquidação;

6. 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 indiretamen-
te 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).

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não”
em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3°  da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 
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a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certa-
me;

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresen-
tada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatorie-
dade de declarar ocorrências posteriores; 

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da
Constituição Federal;

h) que os serviços sejam prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto
no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante
às sanções previstas em lei e neste Edital.

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a parti-
cipação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraes-
trutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes a este Pregão.

5.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do pro-
vedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos de-
correntes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
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5.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no
SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo pro-
ceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorre-
ção ou aqueles se tornem desatualizados.

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassifica-
ção no momento da habilitação

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edi-
tal, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem
do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos
sistemas.

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos ter-
mos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a ses-
são pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, di-
ante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua descone-
xão. 

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as pro-
postas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de ne-
gociação e julgamento da proposta.

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classifica-
do somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrôni-
co, dos seguintes campos:

a) Valor unitário de cada item que compõe o lote ofertado;
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b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação cons-
tante no Anexo I-A;

7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previ-
denciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou in-
diretamente no fornecimento dos bens.

7.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de ex-
clusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer altera-
ção, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60  (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentação. 

7.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regên-
cia de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

7.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte
dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a
adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da em-
presa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema ele-
trônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Refe-
rência. 

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.2.2. A  desclassificação  será  sempre  fundamentada  e  registrada  no  sistema,  com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.
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8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e
os licitantes.

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro. 

8.5.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor unitário de cada item que
compõe o lote ofertado, sendo que sistema efetuará automaticamente o somatório para
efeito de escalonamento.

8.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

8.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos,
sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

8.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e
fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e
fechado.

8.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após
esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superio-
res àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigilo-
so até o encerramento deste prazo.

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, po-
derão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

8.12.Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os
lances segundo a ordem crescente de valores.

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos
itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes,
até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fe-
chado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.13.  Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reiní-
cio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender
às exigências de habilitação.
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8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores
deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imedia-
tamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo pró-
prio do sistema.

8.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tem-
po real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão,
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo supe-
rior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio ele-
trônico utilizado para divulgação. 

8.19.O Critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, conforme definido nes-
te Edital e seus anexos. 

8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

8.21.A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classifi-
cação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de
lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

8.22. Havendo  eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate
será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferên-
cia, sucessivamente, aos bens produzidos:

8.22.1. no país;

8.22.2. por empresas brasileiras; 

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdên-
cia Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

8.23.  Persistindo  o empate,  a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas empatadas. 

8.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encami-
nhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
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preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes
das previstas neste Edital.

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realiza-
da, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessá-
rios à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

8.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamen-
to da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto
no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua propos-
ta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n.
971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

9.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superi-
or ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.

9.3.1.  Os preços máximos fixados para os materiais ora licitados estão disponíveis no
Anexo I-A, que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a
negociar em busca de preços inferiores.

9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios
ou de valor zero,  incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não te-
nha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações
de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade
da remuneração.

9.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequi-
bilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fun-
damentam a suspeita.

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de dili-
gências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser rei-
niciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antece-
dência, e a ocorrência será registrada em ata.
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9.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de
não aceitação da proposta. 

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita
e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro. 

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálo-
gos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por ou-
tro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo siste-
ma eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

9.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no
prazo de 2 (duas)  horas,  a partir  da solicitação,  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.

9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a sua continuidade.

9.10.Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, po-
derá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item
8.24.

9.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a ha-
bilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

10 – DA HABILITAÇÃO.

10.1.Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimen-
to das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça
a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes ca-
dastros:

10.1.1. SICAF;

10.1.2.  Consulta  Consolidada  de  Pessoa  Jurídica  do  Tribunal  de  Contas  da  União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

10.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proi-
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bição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário.

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrên-
cias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por par-
te das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassifica-
ção.

10.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado,
por falta de condição de participação.

10.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocor-
rência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, se-
guindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será ve-
rificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação ju-
rídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação
técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SE-
GES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas;

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SI-
CAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar,
em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, ex-
ceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pre-
goeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do
Decreto 10.024, de 2019.

10.6.Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação  complementares,
necessários à confirmação daqueles  exigidos neste Edital  e já apresentados, o licitante
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de  2 (duas)
horas, sob pena de inabilitação.

10.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em re-
lação à integridade do documento digital.
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10.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferen-
tes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da ma-
triz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somen-
te em nome da matriz.

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de nú-
meros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralização do recolhimento dessas contribuições.

10.10. Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos
deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

10.10.1. Habilitação jurídica: 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mer-
cantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verifi-
cação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limi-
tada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente re-
gistrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento com-
probatório de seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto
de autorização;

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as al-
terações ou da consolidação respectiva.

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação
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de certidão expedida conjuntamente pela  Secretaria  da Receita Federal  do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº
1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional.

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, medi-
ante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos ter-
mos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual; 

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, re-
lativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao ob-
jeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Esta-
dual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.10.2.1.  O licitante,  microempresa  ou  empresa  de pequeno porte,  deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regula-
ridade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabili-
tação.

10.10.2.2.  A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a docu-
mentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno
porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que
exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art.
4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pre-
tenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Comple-
mentar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadas-
tros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço pa-
trimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e traba-
lhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa
de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as de-
mais exigências do edital.

10.10.2.5.  A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.
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10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O
prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração públi-
ca, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem
anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previs-
tas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na
ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante
com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o
mesmo prazo para regularização. 

10.10.2.8. 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.

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja
por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver con-
correndo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilita-
ção cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às
do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de ina-
bilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilita-
ção, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retira-
da(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

10.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o lici-
tante será declarado vencedor.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no pra-
zo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

a) ser  redigida  em língua  portuguesa,  datilografada  ou  digitada,  em uma via,  sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as de-
mais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para
fins de pagamento;

c) conter a descrição do item ofertado;
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d) conter o preço unitário e  total do item  ofertado.

11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em considera-
ção no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se
for o caso.

11.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, mode-
lo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário
em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expres-
sos por extenso, prevalecerão estes últimos.

11.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edi-
tal, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamen-
to a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo consi-
derada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça víncu-
lo à proposta de outro licitante.

11.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

12 - DOS RECURSOS.

12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitan-
te qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será conce-
dido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção
de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende re-
correr e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

12.2.Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a exis-
tência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fun-
damentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas ve-
rificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer im-
portará a decadência desse direito.

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitan-
tes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo
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sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa de seus interesses.

12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aprovei-
tamento. 

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realiza-
ção da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situa-
ção em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante de-
clarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não com-
provar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006.
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerra-
mento da etapa de lances. 

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ain-
da, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 

14.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão públi-
ca, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

14.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica,  pelo e-mail  slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no
item 25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

14.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data
de recebimento da impugnação.

14.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.
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14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.

14.6.O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos res-
ponsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previs-
tos no certame.

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deve-
rá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração.

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.

15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto
nº 7.892/2013.

16 - DA ADJUDICAÇÃO,  DA  HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA
CONTRATAÇÃO.

16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.

16.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o
disposto no art.  11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar  a ata de
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que
ocorra motivo justificado aceito pela administração.

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item
anterior  será  elaborado  desde que viabilizado  pelo  sistema Comprasnet,  tal  como
previsto no art. 26 do decreto acima citado.

16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n.
8.666/1993.

16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado.
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16.5. A  ata  de  registro  de  preços  implicará  compromisso  de  fornecimento  nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.

16.6. A recusa injustificada  de fornecedor classificado em assinar  a  ata,  dentro do
prazo estabelecido no  subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades  aludidas no
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº 10.024/2019.

16.7. A  contratação  com  os  fornecedores  registrados  será  formalizada  pelo  órgão
interessado por intermédio de instrumento contratual,  emissão de nota de empenho de
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº
8.666, de 1993.

16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu
recebimento.

16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca
da aceitabilidade ou não da justificativa.

16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente,
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis.

16.11. Os  contratos  decorrentes  do  Sistema  de  Registro  de  Preços poderão  ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do
Decreto nº 7.892/2013.

16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”,
“b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

16.12.2. O  cancelamento  do  registro  de  preços  poderá  ocorrer  por  fato
superveniente,  decorrente  de  caso  fortuito  ou  força  maior,  que  prejudique  o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

a) por razão de interesse público; ou

b) a pedido do fornecedor.
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16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais.

16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.

16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a
partir da solicitação das mesmas.

16.15. A Ata  de  Registro  de  Preços, durante  sua  vigência,  poderá  ser  utilizada  por
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018.

16.15.1. Os  órgãos  e  entidades  que não  participaram do  registro  de  preços,
quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

16.15.1.1. A manifestação  do  órgão  gerenciador  de que trata o  subitem
acima fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades
que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência,
a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização
da ata de registro  de preços,  conforme estabelecido em ato do Secretário  de
Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

16.15.1.2. O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador,
será divulgado no Portal de Compras do Governo federal.

16.15.1.2.1. A publicação supra deverá ser condição para autorização para
adesão  exarada  pelo  órgão  gerenciador,  em  conformidade  com  as
recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019.

16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o  subitem 16.15 não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens
do  instrumento  convocatório  e  registrados  na  ata  de  registro  de  preços  para  o  órgão
gerenciador e órgãos participantes.

16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao  dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos
não participantes que aderirem.

17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
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compatibilidade com as obrigações assumidas;

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15.

17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços 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.

18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

18.1. São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15.
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18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

a) Fornecer o(s) equipamento(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;

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

c) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados
técnicos,  conforme períodos,  horários e condições estabelecidas  neste Edital  e  em
seus Anexos;

d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da Adminis-
tração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de Atendimento;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo re-
presentante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao anda-
mento de atividades da garantia;

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

g) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela exe-
cução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho, efi-
ciência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e
cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalidades
previstas neste Edital;

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

i)  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;

j)  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; 

k) Responsabilizar-se  pela  conservação  dos  ambientes  onde  desempenhe  as
atividades necessárias para prestar a garantia on-site.

l) Prestar  as  informações e os  esclarecimentos que venham a ser  solicitados pela
Administração,  referentes  a  qualquer  problema  detectado  ou  ao  andamento  de
atividades da garantia técnica.

m)  Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em
sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza do objeto da contratação;

n) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda Estadual  ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;
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o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

p)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.

19 - DA PUBLICIDADE.

19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93.

20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

20.1. Os itens deverão ser entregues na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada na
avenida Menino Marcelo, nº 5113, Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, telefone (82) 3328-
1947, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a partir do recebimento da Autorização de
Fornecimento, podendo ser encaminhada inclusive por e-mail. 

20.2. O Tribunal  designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só
será emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas.

20.3. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação
pelos responsáveis técnicos do Tribunal.

20.4.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avalia-
ções 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. 

20.5.  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.

20.6. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponíveis
no sítio do fabricante.

20.7.  A  comissão  do  Tribunal  deverá,  após  a  comprovação  do  perfeito
funcionamento dos equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar
o Termo de Recebimento Definitivo.

20.8.  O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
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20.9. O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do
objeto, será de 05  (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

20.10. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

20.11.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

20.12.    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 21.

21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

21.1. 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: 

a.1. 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

a.2. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem improcedentes
as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida.

b. Multa de:

b.1.  0,25% por dia, sobre o valor constante  da  Nota  de  Empenho  ou  instrumento
contratual, no caso de atraso injustificado na entrega do bem, limitada a incidência a 20
(vinte) dias corridos;

b.1.1. No caso de atraso injustificado no fornecimento das licenças por prazo superior a
20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Nota de Empenho; e

b.1.2. No caso de atraso injustificado no fornecimento das licenças por prazo superior a
20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a pena-
lidade de 12,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso
de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumen-
to de fornecimento.

b.2. 5% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso
de inexecução parcial da obrigação assumida;

b.3. 15% sobre o valor da Nota de Empenho  ou instrumento contratual, no  caso de
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de
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fornecimento.

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. 

21.2. O  cometimento  reiterado  de  atrasos  injustificados  dos  prazos  previstos  para
entrega/solução  de  ocorrências  poderá  resultar  no  cancelamento  do  instrumento  de
fornecimento com a Contratada.

21.3. As sanções previstas nos itens "21.1.a", “21.1.c” e “21.1.d” poderão ser aplicadas,
cumulativamente ou não, à pena de multa. 

21.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente; 

21.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo.

21.6. 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..

21.7. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente
sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em
fatos comprovados.

21.8. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
prestação 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 do 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
8.666/1993.

21.10. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (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 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio
por cento) ao mês.

21.11. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.

21.12. O período de atraso será contado em dias corridos.

21.13. 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
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utilizado para atualização do valor será o IPCA.

21.14. 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.

21.15. 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 nos 8.666/1993 e  10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.

21.16. 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 ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 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 fiscal eletrônica, 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 Débi-
tos 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 a Fazenda Estadual do domi-
cílio ou sede do Fornecedor; e

b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.

22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de
que trata o item anterior.

22.6. 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;
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I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

22.7. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquida-
ção qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou
a atualização monetária.

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 2020,  PTRES
167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 339030
(Material de Consumo).

24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

24.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

24.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública ob-
servarão o horário de Brasília – DF.

24.3. No julgamento das propostas e da habilitação, 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.

24.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

24.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

24.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, in-
dependentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

24.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afasta-
mento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princí-
pios da isonomia e do interesse público.

24.8.Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais pe-
ças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

24.9.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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24.10. 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.

24.11.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu
de Andrade,  nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do
Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e
Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.

24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A - Especificações dos lotes e Itens e Valores Máximos Estimados;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.

24.15. 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 2020.

Ingrid Pereira de Lima Araújo
                                        Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto Registro de preço para eventual aquisição licenças e firewalls para
a sede doTRE-AL, cartórios Eleitorais, unidades e escritórios remo-
tos da Justiça Eleitoral em Alagoas. 

2. Quantidade

Lote 1

Item Descrição Quantidade 

1 Firewall de Pequeno Porte 80

2 Extensão de Garantia para SonicWall SOHO
por 36 meses 

40

3 Extensão de Garantia para SonicWall SOHO
por 60 meses 

30

Lote 2

4 Solução de Controle de Acesso Remoto 01

5 Licenças Adicionais para a Solução de 
Controle de Acesso Remoto

04

6 Treinamento Oficial para a Solução de 
Controle de Acesso Remoto 

04

Lote 3

7 Licença de Expansão para SonicWall NSA 01

8 Extensão de Garantia para SonicWall NSA 
por 36 meses 

01

9 Extensão de Garantia para SonicWall NSA 
por 60 meses 

01

10 Treinamento Oficial SonicWall Network 
Security Administrator 

04

11 Treinamento Oficial SonicWall Network 
Security Professional 

04

3. Resumo da Especi-
ficação do Objeto

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

4. Valor Estimado  O constante do Anexo I-A deste Edital.

5. Justificativa

Efetivamente,  trata-se  de  ampliação  da  confiabilidade  e  da
segurança da malha de comunicação de dados entre a Sede do
TRE/AL  e  as  zonas  eleitorais/escritórios  remotos  da  Justiça
Eleitoral em Alagoas. Desta forma, optou-se pela expansão do
uso de equipamentos Firewall NG, que suprem as necessidades
da solução. 
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6. Prazo de Entrega
O prazo máximo para o fornecimento das licenças é de 45 (qua-
renta e cinco) dias corridos após o recebimento da ordem de for-
necimento, nota de empenho ou documento equivalente. 

7. Adjudicação Por Lote.

8. Classificação Orça-
mentária

(A cargo da COFIN).

9. Local de Entrega
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Av. Menino Marcelo, 7200D, Serraria

Maceió – AL CEP 57046-005 Tel.: (82) 3328-1947

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e sexta-
feira das 7h30min Às 13h30min. 

10. Unidade Fiscaliza-
dora

SEGI/COINF/STI 

11. Unidade Gestora SEGEC/COSEG/SAD 

12. Sanções 
Administrativas 

Vide 

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

13. Prazo de 
Pagamento 

Vide

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) 

14. Estratégia de 
Recebimento 

Vide

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): Registro de preço para eventual aquisição de solução Firewall
para os cartórios Eleitorais, unidades e escritórios remotos, licenças de plataforma de
gerenciamento e de solução de controle de acesso.

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Registro de preço para eventual aquisição de componentes de solução
Firewall.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)
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2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a)

A contínua evolução na área de tecnologia da informação fornece novas
soluções que tornam mais eficientes os meios de comunicação de dados,  permitindo,
desta maneira, a utilização de novos recursos como forma de aumentar disponibilidade,
segurança e performance de tais meios.

Neste sentido, surge a necessidade de fomentar Registro de Preço para
aquisição de até 160 (cento e sessenta) Firewalls de pequeno porte, como medida de
viabilização a melhoria da segurança, da performance e da confiabilidade dos meios de
comunicação que são utilizados pelos cartórios eleitorais e escritórios remotos da Justiça
Eleitoral  em Alagoas,  a acrescer camada adicional de proteção composta por IPS/IDS,
filtro de conteúdo, antimalware e antispyware.

Além dos ínúmeros contextos e relatos de invasão de redes disponíveis
na literatura ou no registro de noticiário, neste momento de pandemia, COVID-19, com a
edição  dos  mais  diversos  atos  de  teletrabalho  ou  afastamente  para  realização  de
trabalhos a partir de casa, a solução pode constituir medida vital para garantir conexões
que, se por um lado, garantem o acesso pelos servidores de Sistemas e dados internos da
instiuição, garanta, por outro lado, a segurança do maior ativo. maior valor de qualquer
instuição: seus dados e informações.

A sugestão de uso de Registro de Preços, da forma como proposta, tem
alicerce no Decreto nº 7.892/2013,  art. 3º,  incisos I, II e IV, assim ponderados:

Inciso  I:  a  aquisição  de  firewalls  pode  ser  frequente,  considerando  a
migração progressiva da rede de dados do atual modelo de contratação - links dedicados,
para links ADSL de menor custo;

Inciso II: a entrega deve ser sucessiva, de forma a minimizar impactos
nos prazos de garantia dos equipamentos, considerando a complexidade de sua efetiva
implantação e substituição aos equipamentos anteriores;

Inciso IV: não é possível, a priori, ter uma visão clara, da quantidade de
equipamentos  efetivamente  necessários  para  substituir  o  atual  modelo  de  conexões
dedicadas.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)

A contratação visa, além de promover ações no sentido de elaborar novo
instrumento  que  mantenha  um  meio  para  disponibilizar  os  firewalls  demandados,
promover as condições para migração com recursos de segurança do atual modelo de
conexões dedicadas (backbone secundário) para um conjunto de menor custo baseado
em conexões ADSL, por exemplo e redundânicia de enlaces na forma preconizada pela
Resolução CNJ nº 211/2015.

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Permitir a criação de malha de comunicação redundante  com segurança.

Ampliar a segurança da comunicação e do acesso à Internet das zonas
eleitorais

Permitir a otimização dos enlaces MPLS para uso dos sistemas eleitorais e
internos da Justiça Eleitoral
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Acompanhamento centralizado da comunicação das zonas eleitorais;

Permitir  criação  de  VPNs  reguladas  e  geridas  centralizadamente,  tais
como as demandadas pelo teletrabalho motivado pela pandemia de COVID-19.

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)

1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura
e governança de tecnologia da informação;

2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC):
aprimorar a segurança da informação;

3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): a)
aprimorar as medidas de segurança do serviço de acesso à rede (acesso de usuários); b)
aprimorar as medidas de segurança do serviço de conexão de dados (intranet e internet);
c) aprimorar as medidas de segurança de dados (sistemas de arquivos e backup).

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  constantes  do  Processo  SEI  nº  0001030-
68.2020.6.02.8000.

2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

É pretendida a aquisiçao de forma concomite e progressiva à contratação
de enlaces em banda larga para os cartórios eleitorais.

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  vislumbrou
alternativa que não o presente Registro de Preços.

2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

Os bens e serviços a serem contratados possuem características comuns
e usuais encontradas atualmente no mercado de TIC, cujos padrões de desempenho e de
qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo de Referência.

O objeto  desta  contratação  tem como escopo a  obtenção  de  produto
específico  em  período  determinado,  portanto  não  se  caracteriza  como  serviço  de
natureza continuada.

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Não  haverá  parcelamento,  cada  ordem  de  fornecimento  derivado  do
Registro de Preços deverá ser realizada de maneira integral.
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Adjudicação será por lote.

2.10 Vigência

Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do Registro de
Preços.

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 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).

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)

Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de infraestrutura
física para a instalação de firewalls, situação essa já existente no âmbito do TRE/AL, salvo
o surgimento de demanda muito particular e além da previsibilidade.

2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

CONFORMIDADE
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1. A tecnologia deve possuir pelo menos uma certificação da ICSA Labs,
ICSA Firewall ou Antivirus;

2. O fabricante da solução deverá ser avaliado pela NSS Labs (Network
Security  Services)  no desempenho  do  Next  Generation  Firewall  Comparative  Analysis
mais recente, estando no “Security Value Map” acima de 90% (noventa por cento) da
avaliação de segurança efetiva.

3. No momento da entrega dos equipamentos a proponente vencedora
deverá  fornecer  declaração  do(s)  fabricante(s),  em  papel  timbrado  com  firma
reconhecida,  dos  produtos  ofertados,  declarando  que  a  proponente  possui
credenciamento do mesmo para a implantação e suporte técnico de seus produtos;

COMPATIBILIDADE

1.  É  exigida  total  compatibilidade  do  equipamento  ofertado  com  a
plataforma  de  gerenciamento  e  de  relatórios  Sonicwall  Global  Managment  Systems
(GMS), em pleno uso por este Tribunal;

2.  Caso  a  licitante  não  cote  produto  da  marca  Sonicwall,  deverá
apresentar  declaração  da  mesma  que  indique  que  o  produto  ofertado  tem  total
compatibilidade com o Sonicwall GMS.

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 da Ata de Registro de
Preços 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.

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.

1.  Fornecer o(s) equipamento(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;

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;
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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 de atividades da garantia;

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
e pela execução dos serviços de garantia técnica, 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, formal 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;

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.  Responsabilizar-se  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 de atividades da garantia técnica.

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)

3.1 Descrição do Objeto

LOTE 1

CONDIÇÕES GERAIS

1.  Deverá  haver  total  integração  e  compatibilidade  de  todos  os
componentes deste lote com o Sonicwall Global Managment System (GMS), em uso no
TRE-AL;

Minuta de edital (0772551)         SEI 0001030-68.2020.6.02.8000 / pg. 270



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

2.  É  obrigatória  a  comprovação  técnica  de  todas  as  características
exigidas para os equipamentos e softwares aqui solicitados, independente da descrição
da proposta do fornecedor, através de documentos que sejam de domínio público cuja
origem seja exclusivamente do fabricante dos produtos, como catálogos, manuais, ficha
de especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do fabricante através da
internet, indicando as respectivas URL (Uniform Resource Locator). A simples repetição
das  especificações  do termo de referência  sem a  devida  comprovação  acarretará  na
desclassificação da empresa proponente;

3.  A  licitante  deverá  apresentar  comprovação  de  autorização  do
fabricante para comercialização dos equipamentos e licenças;

4. Todos os itens ofertados não podem constar em listas de componentes
em end-of-life ou equivalente do fabricante pelos próximos 12 meses, indicando que o
produto são está na eminência de ser descontinuado;

5.  As  especificações  são  mínimas,  sendo  aceitos  produtos  com
características técnicas superiores desde que plenamente compatíveis com o exigido.

Especificações do Item 01

Firewall de Pequeno Porte

1. CARACTERÍSTICAS GERAIS

1.  Todos  os  equipamentos  ofertados  devem  do  mesmo  fabricante  e
modelo;

2. Os produtos de hardware ofertados devem ser novos, nunca terem sido
utilizados e não terem sido descontinuados, ou seja, devem constar na linha atual de
comercialização e suporte do fabricante;

3. O fabricante dos equipamentos deverá prover em seu site da internet
todas as atualizações de drivers e softwares opcionais que porventura acompanhem os
mesmos, essas devem ser disponibilizadas em suas versões mais recentes no intuito de
que  os  equipamentos  estejam sempre atualizados  com as  versões  mais  recentes  de
softwares e drivers para os mesmos;

4.  Todos os componentes de hardware da solução deverão ser  de um
único fabricante ou em regime de OEM não sendo permitida a integração de itens não
homologados de terceiros que venha a ocasionar perda parcial ou total da garantia ou
qualquer ônus financeiro adicional durante a vigência da garantia;

5.  Todas  as  partes  e  peças  necessárias  para  operacionalização  e
compatibilização do conjunto deverão ser fornecidas pelo fornecedor/fabricante;

6.  As  especificações  técnicas  apresentadas  neste  documento  são
mínimas, sendo aceitos equipamentos com características superiores;

7.  A  solução  deverá  utilizar  a  tecnologia  de  firewall  Stateful  Packet
Inspection com Deep Packet Inspection (suportar a inspeção da área de dados do pacote)
para filtragem de tráfego IP.

8. Os produtos ofertados deverão vir acompanhados de todos os cabos e
acessórios necessários à completa instalação e operação dos mesmos;
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9. Os produtos ofertados deverão vir acompanhados de documentação
impressa  ou  disponibilizada  via  download,  em idioma  português  ou  inglês,  contendo
orientações para configuração e operação do produto fornecido;

10. O prazo de entrega dos produtos (hardware e software) deverá ser de,
no máximo, 60 (sessenta) dias corridos após o recebimento da nota de empenho;

11. Em appliance formato desktop, com possibilidade de instalação em kit
de montagem em rack de 19”.

12. Mínimo de 512MB de memória RAM.

13. Sistema Operacional do Tipo “Harderizado” não serão aceitos. Apenas
os que forem armazenados em memória flash.

14. Fonte de alimentação com operação automática entre 110/220V.

15. Suportar pelo menos 5 interfaces 10/100/1000 GbE, todas operando
em modo autosense e em modo half/full duplex, com inversão automática de polaridade
configuráveis pelo administrador do firewall para atendendo os segmentos de segurança
e rede para:

1. Segmento WAN, ou externo.

2.  Segmento  WAN,  secundário  com  possibilidade  de  ativação  de
recurso  para  redundância  de  WAN com balanceamento de  carga  e  WAN Failover  por
aplicação.  O  equipamento  deverá  suportar  no  mínimo  balanceamento  de  4  links
utilizando diferentes métricas pré-definidas pelo sistema.

3. Segmento LAN ou rede interna.

4.  Segmento  LAN ou  rede  interna  podendo ser  configurado  como
DMZ (Zona desmilitarizada)

5. Segmento ou Zona dedicada para controle de dispositivos Wireless
dedicado com controle e configuração destes dispositivos.

16.  Performance  de  Firewall  SPI  (Stateful  Packet  Inspection)  igual  ou
superior a 300 Mbps.

17.  Performance  para  inspeção  de  Antimalware  integrado  no  mesmo
appliance: 150 Mbps ou superior

18.  Não  serão  permitidas  soluções  baseadas  em redirecionamento  de
tráfego para dispositivos externos ao appliance para análise de arquivos ou pacotes de
dados.  A  atualização  das  assinaturas  deverá  ocorrer  de  forma  automática  sem  há
necessidade de intervenção humana.

19.  A  solução  de  Gateway  Antivírus  deverá  suportar  análise  de  pelo
menos os protocolos, CIFS, NETBIOS, HTTP, FTP, IMAP, SMTP e POP3.

20. Performance de IPS de 200 Mbps ou superior
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21.  Não  serão  permitidas  soluções  baseadas  em redirecionamento  de
tráfego para dispositivos externos ao appliance para análise de arquivos ou pacotes de
dados.

22. A atualização das assinaturas deverá ocorrer de forma automática
sem há necessidade de intervenção humana.

23. Os throughputs devem ser comprovados por documento de domínio
público do fabricante. A ausência de tais documentos comprobatórios reservará ao órgão
o  direito  de  aferir  a  performance  dos  equipamentos  em  bancada,  assim  como
atendimento  de  todas  as  funcionalidades  especificadas  neste  edital.  Caso  seja
comprovado o não atendimento das especificações mínimas nos testes de bancada, o
fornecedor será considerado inabilitados. Todos os custos oriundos do teste de bancada
serão por conta do fornecedor;

24. Capacidade mínima de conexões suportadas em modo firewall deverá
ser de no mínimo ou superior 10.000 Mil conexões.

25. Capacidade mínima de conexões suportadas em modo DPI (análise
profunda de pacotes com os serviços IPS, Antimalware (Antivírus e Antispyware) deverá
ser de no mínimo ou superior a 10.000 conexões.

26. Suportar no mínimo 1.800 novas conexões por segundo.

27.  Suportar  no  mínimo  25  interfaces  de  vlan  (802.1q)  suportando a
definição de seus endereços IP através da interface gráfica;

28.  O  equipamento  deve  ter  a  capacidade  de  analisar  tráfegos
criptografados  HTTPS/SSL,  sendo  que  estes  deverão  ser  descriptografados  de  forma
transparente para a aplicação, verificadas possíveis ameaças e então re-criptografados e
enviados  para  o  seu  destino  caso  não  contenham  ameaças  ou  vulnerabilidades.  A
performance mínima para esta funcionalidade deverá ser de 15 Mbps.

29. Performance de VPN IPSEC (3DES & AES 256) deverá ser de 150 Mbps
ou superior.

30.  Todas  as  funcionalidades  descritas  devem  funcionar  no  mesmo
appliance sem a necessidade de composição de um ou mais produtos;

31.  A  plataforma  deve  ser  otimizada  para  análise  de  conteúdo  de
aplicações em camada 7;

32. O hardware e software que executem as funcionalidades de proteção
de  rede  devem ser  do  tipo  appliance.  Não  serão  aceitos  equipamentos  servidores  e
sistema operacional de uso genérico;

33. O equipamento deverá ser baseado em hardware desenvolvido para
esta  finalidade,  ou  seja,  não  sendo  aceita  soluções  baseadas  em  plataforma  PC  ou
equivalente.

34. Não serão permitidas soluções baseadas em sistemas operacionais
abertos (OpenSource) como Free BSD, Debian ou mesmo Linux.

35.  Todo  o  ambiente  deverá  ser  gerenciado  através  de  uma  única
interface sem a necessidade de produtos de terceiros para compor a solução;
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36.  Deve suportar  arquitetura de armazenamento de logs redundante,
permitindo a configuração de equipamentos distintos;

37. A solução deverá suportar monitoramento através de SNMP v2 e v3;

38.  Deve  oferecer  as  funcionalidades  de  backup/restore  tanto  da
configuração quanto do firmware/sistema operacional através da interface gráfica, assim
como permitir ao administrador agendar procedimentos de backups da configuração em
determinado  dia  e  hora.  O  appliance  deve  armazenar  no  mínimo  02  (duas)  versões
distintas do sistema operacional, sendo possível escolher qual versão será inicializada; de
backups da configuração em determinado dia e hora.

2. FUNCIONALIDADES DE FIREWALL

Devem ter a capacidade de operar de forma simultânea mediante o uso
de suas interfaces físicas nos seguintes modos:

Modo sniffer (monitoramento e análise do tráfego de rede), camada 2
(L2) e camada 3 (L3);

Modo sniffer, para inspeção via porta espelhada do tráfego de dados da
rede;

Modo Camada – 2 (L2), para inspeção de dados em linha e ter visibilidade
e controle do tráfego em nível de aplicação;

Modo Camada – 3 (L3), para inspeção de dados em linha e ter visibilidade
e controle do tráfego em nível de aplicação operando como default gateway das redes
protegidas;

Modo misto de trabalho Sniffer, L2 e L3 em diferentes interfaces físicas.

Possuir DHCP Server interno;

Suporte a encaminhamento de pacotes UDPs multicast/broadcast entre
diferentes  interfaces  e  zonas  de  segurança  como  como  DHCP  Relay,  suportando  os
protocolos e portas:

Time service—UDP porta 37

DNS—UDP porta 53

DHCP—UDP portas 67 e 68

Net-Bios DNS—UDP porta 137

Net-Bios Datagram—UDP porta 138

Wake On LAN—UDP porta 7 e 9

mDNS—UDP porta 5353

Suporte a Jumbo Frames;

Implementar subinterfaces ethernet lógicas;
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Deve suportar os seguintes tipos de NAT:

Nat dinâmico (Many-to-1);

Nat dinâmico (Many-to-Many);

Nat estático (1-to-1);

NAT estático (Many-to-Many);

NAT estático bidirecional 1-to-1;

Tradução de porta (PAT);

NAT de origem;

NAT de destino;

Suportar NAT de origem e NAT de destino simultaneamente.

Prover  mecanismo  contra  ataques  de  falsificação  de  endereços  (IP
Spoofing)

Implementar mecanismo de sincronismo de horário através do protocolo
NTP. Para tanto o appliance deve realizar a pesquisa em pelo menos 03 servidores NTP
distintos, com a configuração do tempo do intervalo de pesquisa;

Possuir  gerenciamento  de  tráfego  de  entrada  ou  saída,  por  serviços,
endereços IP e regra de firewall, permitindo definir banda mínima garantida e máxima
permitida em porcentagem (%) para cada regra definida.

Implementar 802.1p e classe de serviços CoS (Class of Service) de DSCP
(Differentiated Services Code Points);

Permitir remarcação de pacotes utilizando TOS e/ou DSCP;

Suporte a Policy Based Routing (PBR), com a capacidade de roteamento
por  endereço  de  origem, endereço  de destino,  serviço,  interface  ou todas as  opções
simultâneas.

Suporte a protocolos multicasts;

Suportar protocolos de roteamento RIP, RIPng, OSPF e OSPFv3;

Suportar Equal Cost Multi-Path (ECMP)

Para  IPv4,  deve  suportar  roteamento  estático  e  dinâmico  (RIPv2  e
OSPFv2);

Para IPv6, deve suportar roteamento estático e dinâmico (OSPFv3, RIPng);

A solução deve suportar integralmente o padrão IPv6, assim como criação
de regras com objetos que utilizem endereços IPv4 ou IPv6.
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Deve suportar no mínimo as seguintes funcionalidades ou protocolos para
o padrão de endereçamento IPv6:

Tunel 6 to 4,

regras de acesso,

objetos de endereço,

limitador de conexões IPv6,

monitor de conexões,

DHCP,

gerenciamento HTTPS via IPv6,

NAT IPv6,

proteção contra ataques do tipo IP Spoofing para IPv6,

captura de pacotes IPv6,

interface VLAN com endereço IPv6,

VPN SSL com o uso do IPv6,

controle de URL,

Antimalware e antivírus,

controle de aplicação,

IPS,

IKEv2,

ICMP6,

SNMP,

alta disponibilidade,

RFC 1981 Path MTU Discovery for IPv6,

RFC 2460 IPv6 specification,

RFC 2464 Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks;

Deve possuir suporte a log via syslog;

Deve possuir  mecanismo para  possibilitar  a  aplicação  de  atualizações
para o firewall remotamente através da interface gráfica;
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Deve permitir a visualização em tempo real das conexões TCP e sessões
UDP que se encontrem ativas através do firewall.

Deve permitir  a geração de gráficos em tempo real,  representando os
serviços mais utilizados e as máquinas mais acessadas em um dado momento;

Deve permitir a visualização de estatísticas do uso de CPU do appliance o
através da interface gráfica em tempo real;

A  solução  deverá  suportar  a  tecnologia  de  SD-WAN e  deverá  ter,  no
mínimo, as seguintes funcionalidades:

Suportar e implementar QoS com classificação, marcação e priorização
de tráfego com base em endereço IP de origem/destino,  portas TCP/UDP de origem e
destino, DSCP (Differentiated Services Code Point), tipo de aplicação camada 7 e traffic
shaping nas interfaces;

Capacidade de  realizar  a  saída  local  de  internet  para  alguns  tráfegos
selecionados a partir, no mínimo, dos parâmetros de IP, porta e URL;

Controle de caminho automático baseado em políticas, com habilidade de
selecionar o caminho, no mínimo, através dos seguintes parâmetros simultâneos ou não:

tipo de aplicação;

prioridade de negócio;

latência;

jitter;

perda de pacotes.

A  comutação  dos  caminhos  deve  ocorrer  de  maneira  dinâmica  e
automática baseada nas políticas previamente aplicadas.

Permitir  a  alteração  da  política  de  encaminhamento  sem  impacto  no
tráfego.

Implementar  tecnologia  de  reconhecimento  de  aplicações  conhecidas
(DPI),  como Office 365, Facebook e Youtube, como também subaplicações associadas
como Facebook Messenger e Office 365 Outlook.

3. PREVENÇÃO DE INTRUSÃO

Devem possuir módulo de IPS integrados ao próprio appliance de firewall
e a console de gerência deverá residir na mesma console centralizada dos appliances de
segurança, com suporte a pelo menos 3.000 assinaturas;

Deverá  possuir  os  seguintes  mecanismos  de  detecção:  assinaturas  e
trabalhar em conjunto com o controle de aplicações;

Deve  fazer  a  inspeção  de  todo  o  pacote,  independentemente  do
tamanho;
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Deve fazer a inspeção de todo o tráfego de forma bidirecional, analisando
qualquer tamanho de pacote sem degradar a performance do equipamento solicitada
neste edital;

Possuir  capacidade  de  remontagem  de  pacotes  para  identificação  de
ataques;

Deve receber e implementar em tempo real atualizações para os ataques
emergentes sem a necessidade de reiniciar o appliance;

Para  cada  proteção  de  segurança,  deve  ser  possível  consultar
informações no site do fabricante;

Deve possuir a capacidade de criar uma regra de exceção a partir do log
visualizado na gerência centralizada;

As regras de exceção devem possuir: origem, destino e serviço;

A solução deve ser capaz de inspecionar tráfego HTTPS.

Deverá  possuir  capacidade  de  análise  de  tráfego  para  a  detecção  e
bloqueio  de  anomalias  como Denial  of  Service  (DoS)  do  tipo  Flood,  Scan,  Session  e
Sweep;

Detecção de anomalias;

Deve possuir política capaz de definir o modo de operação (bloqueio ou
detecção);

O módulo de IPS deve possuir assinaturas voltadas para ambientes de
servidores de SMTP, Web e DNS;

O mecanismo de inspeção deve receber e implementar em tempo real
atualizações de novas assinaturas sem a necessidade de reiniciar o appliance;

Para cada proteção, ou para todas as proteções suportadas, deve incluir a
opção de adicionar exceções baseado na origem e destino;

Deve ser capaz de detectar e bloquear ataques nas camadas de rede e
aplicação, protegendo pelo menos os seguintes serviços: Aplicações web, serviços de e-
mail, DNS, FTP, SQL Injection, ataques a sistemas operacionais e VOIP;

Deve incluir proteção contra worms;

Deve  incluir  uma  tela  de  visualização  situacional  a  fim  de  monitorar
graficamente a quantidade de alertas de diferentes severidades e a evolução ao logo do
tempo dispondo o sumario quantitativo das ameaças analisadas;

Deve possuir esquema de atualização de assinaturas através de um click;

Atualização  de  modo  offline,  onde  poder  ser  baixado  na  base  do
fabricante e posteriormente fazer o upload do arquivo na solução;
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A solução deve suportar importar certificados de servidor para inspeções
de tráfego seguro HTTP (HTTPS) de entrada. Depois de importar esses certificados,  a
solução deve permitir o IPS para Inspeção segura HTTP(HTTPS);

A  solução  deverá  ser  capaz  de  inspecionar  e  proteger  apenas  hosts
internos;

A solução deverá possuir proteções para sistemas SCADA;

Solução  deverá  permitir  que  o  administrador  bloqueie  facilmente  o
tráfego  de  entrada  e/ou  saída  com  base  em  países,  sem  a  necessidade  de  gerir
manualmente os ranges de endereços IP dos países que deseja bloquear.

4. FILTRO DE URL

Para prover  maior  visibilidade e controle dos acessos dos usuários  do
ambiente, deve ser incluído um módulo de filtro de URL integrado no firewall;

Deve possuir base contendo no mínimo 20 milhões de sites internet web
já registrados e classificados com atualização automática;

Deve implementar filtro de conteúdo transparente para o protocolo HTTP,
de forma a dispensar a configuração dos browsers das máquinas clientes;

A plataforma de proteção deve possuir as seguintes funcionalidades de
filtro de URL:

Deve permitir a criação de listas personalizadas de URLs permitidas e
bloqueadas (lista branca e lista negra);

Deve  permitir  especificar  política  por  tempo,  ou  seja,  a  definição  de
regras para um determinado horário ou período (dia, mês, ano, dia da semana e hora);

Deve permitir a criação de políticas por usuários, grupos de usuários, IPs,
redes e grupos de redes;

O  mecanismo  de  Controle  de  aplicação  Web/URL  deve  apresentar
contagem de utilização de regra de acordo com a utilização (hit count);

Deverá permitir criar política de confirmação de acesso

Deve possibilitar a inspeção de tráfego HTTPS (Inbound/Outbound), sendo
que para a opção de Outbound não será necessário efetuar o "man-inthe- middle", ou
seja, a solução deverá prover mecanismo que irá analisar a conexão HTTPS para verificar
se a URL solicitada está na lista  de permissões de acesso,  de acordo com a política
configurada;

Deverá permitir que o administrador adicione filtros por palavra-chave de
modo específico;

Deverá permitir o bloqueio Web através de senha pré-configurada pelo
administrador;
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Deverá permitir  o controle,  sem instalação de cliente de software,  em
equipamentos que solicitem saída a internet  para que,  antes de iniciar a navegação,
expanda-se um portal de autenticação residente no firewall (Captive Portal);

A solução deve fornecer um mecanismo para solicitação de categorização
de URL caso esta não esteja categorizada ou categorizada incorretamente;

Deve suportar recurso de autenticação única para todo o ambiente de
rede, ou seja, utilizando a plataforma de autenticação atual que pode ser de LDAP ou AD;
o perfil de cada usuário deverá ser obtido automaticamente para o controle das políticas
de Filtro de Conteúdo sem a necessidade de uma nova autenticação.

Deve suportar  a  criação de políticas  baseadas  no  controle  por  URL e
categoria de URL;

Deve suportar base ou cache de URLs local no appliance ou possibilitar a
replicação da base de conhecimento de URLs do fabricante via instalação de máquina
virtual, a infraestrutura da máquina virtual (VM) para uso desse recurso será fornecida
pelo CONTRATANTE, evitando delay de comunicação/validação das URLs;

Deve possuir pelo menos 50 categorias de URLs;

Deve suportar a criação de categorias de URLs customizadas;

Deve suportar a exclusão de URLs do bloqueio, por categoria;

Deverá possibilitar a categorização ou recategorização de URL caso não
esteja categorizada ou categorizada incorretamente;

A solução deverá permitir um mecanismo que permita sobrescrever as
categorias de URL;

Deve permitir a customização de página de bloqueio. 

5. CONTROLE DE APLICAÇÕES

Os dispositivos de proteção de rede deverão possuir a capacidade de
reconhecer  aplicações,  independente  de  porta  e  protocolo,  com  as  funcionalidades
descritas;

Deve ser possível a liberação e bloqueio de aplicações sem a necessidade
de liberação de portas e protocolos.

Deve  possuir  capacidade  para  realizar  filtragens/inspeções  dentro  de
portas  TCP  conhecidas  por  exemplo  porta  80  http,  buscando  por  aplicações  que
potencialmente expõe o ambiente como: P2P, Kazaa, Morpheus, BitTorrent ou messengers

Deve ser capaz de controlar o uso dos serviços de Instant Messengers
como MSN, YAHOO, Google Talk, ICQ, de acordo com o perfil de cada usuário ou grupo de
usuários, de modo a definir, para cada perfil, se ele pode ou não realizar download e/ou
upload de arquivos, limitar as extensões dos arquivos que podem ser enviados/recebidos
e permissões e bloqueio de sua utilização baseados em horários pré-determinados pelo
administrador será obrigatório para este item.
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Deverá  controlar  software  FreeProxy  tais  como  ToR,  Ultrasurf,
Freegate,etc.

Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por endereço IP
de origem;

Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por subrede de
origem e destino;

Deverá atualizar a base de assinaturas de aplicações automaticamente;

Deverá limitar a banda (download/upload) usada por aplicações (traffic
shaping), baseado no IP de origem, usuários e grupos do LDAP/AD;

A solução  de  controle  de  aplicação  WEB deve criar  regras  granulares
possibilitando  adicionar  tipos  de  aplicação  WEB e  categorias  por  regra,  sendo  assim
criando controle granular de qualquer tipo de acesso não permitido pela empresa;

Deve implementar múltiplos métodos de identificação e classificação das
aplicações, por pelo menos checagem de assinaturas e protocolos;

Caso a solução não tenha assinaturas pré-definidas na solução, deverá
possibilitar a criação ou importação de assinaturas personalizadas para os seguintes tipos
ou protocolos: HTTP, FTP, Email e extensão de arquivos.

O administrador deve ser capaz de configurar quais comandos FTP são
aceitos e quais são bloqueados a partir de comandos FTP pré-definidos;

Deve possibilitar que o controle de portas seja aplicado para todas as
aplicações;

Deverá  possibilitar  a  diferenciação  de  tráfegos  Peer2Peer  (Bittorrent,
emule, uTorrent, etc.) possuindo granularidade de controle/políticas para os mesmos;

Deve  possibilitar  a  diferenciação  e  controle  de  partes  das  aplicações
como por exemplo permitir o Facebook e bloquear chat;

Deverá  possibilitar  a  diferenciação  de  aplicações  Proxies  possuindo
granularidade de controle/políticas para os mesmos;

Deve ser possível a criação de grupos estáticos de aplicações e grupos
dinâmicos de aplicações baseados em características das aplicações como:

Nível de risco da aplicação.

Categoria de aplicações.

6. PROTEÇÃO CONTRA VÍRUS E BOT-NETS

Deve  possuir  módulo  de  antivírus  e  antibot  integrado  no  próprio
appliance de segurança;

A solução deve possuir nuvem de inteligência proprietária do fabricante
onde seja responsável em atualizar toda a base de segurança dos appliances através de
assinaturas;
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Deve implementar modo de configuração totalmente transparente para o
usuário final e usuários externos, sem a necessidade de configuração de proxies, rotas
estáticas e qualquer outro mecanismo de redirecionamento de tráfego;

Deve implementar funcionalidade de detecção e bloqueio de callbacks;

A  solução  deverá  ser  capaz  de  detectar  e  bloquear  comportamento
suspeito ou anormal da rede;

A  solução  Antibot  deve  possuir  mecanismo  de  detecção  que  inclui,
reputação de endereço IP;

Deve implementar interface gráfica WEB segura, utilizando o protocolo
HTTPS.

Deve implementar interface CLI segura através do protocolo SSH;

Deve possuir antivírus em tempo real, para ambiente de gateway internet
integrado a plataforma de segurança para os seguintes protocolos: HTTP, HTTPS, SMTP,
IMAP, POP3, FTP, CIFS e TCP Stream;

A  solução  deve  permitir  criar  regras  de  exceção  de  acordo  com  a
proteção;

Deve  possuir  visualização  na  própria  interface  de  gerenciamento
referente aos top incidentes através de hosts ou incidentes referentes a incidentes de
vírus e Bots;

Deve permitir o bloqueio de malwares (vírus, worms, spyware e etc);

A solução deve ser capaz de proteger contra ataques para DNS;

A solução deverá ser gerenciada a partir  de uma console centralizada
com políticas granulares;

A solução deve ser capaz de prevenir acesso a websites maliciosos;

A solução deve ser capaz de realizar inspeção de tráfego SSL e SSH;

A solução deverá receber atualizações de um serviço baseado em cloud;

A solução deverá ser capaz de bloquear a entrada de arquivos maliciosos;

A solução Antivírus  deverá suportar análise de arquivos que trafegam
dentro do protocolo CIFS;

A solução deve suportar funcionalidade de GeoIP, ou seja, a capacidade
de identificar, isolar e controlar tráfego baseado na localização (origem e/ou destino),
incluindo  a  capacidade  de  configuração  de  listas  customizadas  para  esta  mesma
finalidade.

7. PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES AVANÇADOS

A solução deverá prover as funcionalidades de inspeção de tráfego de
entrada  e saída  de malwares não conhecidos ou do tipo APT  com filtro  de  ameaças
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avançadas e análise de execução em tempo real,  e inspeção de tráfego de saída de
callbacks;

Deve  suportar  os  protocolos  HTTP  assim  como  inspeção  de  tráfego
criptografado através de HTTPS e TLS;

A solução deve ser capaz de inspecionar o tráfego criptografado SSL e
SSH;

Deve identificar e bloquear a existência de malware em comunicações de
entrada e saída, incluindo destinos de servidores do tipo Comando e Controle;

Deve implementar mecanismo de bloqueio de vazamento não intencional
de dados oriundos de máquinas existentes no ambiente LAN em tempo real;

Deve  implementar  detecção  e  bloqueio  imediato  de  malwares  que
utilizem mecanismo de exploração em arquivos no formato PDF, sendo que a solução
deve inspecionar arquivo PDF com até 10Mb;

Deve  implementar  a  análise  de  arquivos  maliciosos  em  ambiente
controlado com, no mínimo, sistema operacional Windows e Android;

Deve  conter  ameaças  de  dia  zero  permitindo  ao  usuário  final  o
recebimento de arquivos livres de malware;

A  tecnologia  de  máquina  virtual  deverá  suportar  diferentes  sistemas
operacionais, de modo a permitir a análise completa do comportamento do malware ou
código malicioso sem utilização de assinaturas;

A solução deve possuir nuvem de inteligência proprietária do fabricante
onde seja responsável em atualizar toda a base de segurança dos appliance através de
assinaturas.

Deve  implementar  a  visualização  dos  resultados  das  análises  de
malwares de dia zero nos diferentes sistemas operacionais dos ambientes controlados
(sandbox) suportados;

Deve implementar modo de configuração totalmente transparente para o
usuário final e usuários externos, sem a necessidade de configuração de proxies, rotas
estáticas e qualquer outro mecanismo de redirecionamento de tráfego;

Conter ameaças avançadas de dia zero;

Toda  análise  deverá  ser  realizada  de  forma  automatizada  sem  a
necessidade de criação de regras específicas e/ou interação de um operador;

Deve implementar mecanismo do tipo múltiplas fases para verificação de
malware e/ou códigos maliciosos;

Toda  a  análise  e  bloqueio  de  malwares  e/ou  códigos  maliciosos  deve
ocorrer em tempo real. Não serão aceitas soluções que apenas detectam o malware e/ou
códigos maliciosos;

Suportar  a  análise  de  arquivos  do  pacote  office
(.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx) e Android APKs no ambiente controlado;
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Deve implementar a análise de arquivos executáveis, DLLs e ZIP em SSL
no ambiente controlado;

Deve possuir antivírus em tempo real, para ambiente de gateway internet
integrado a plataforma de segurança para os seguintes protocolos: HTTP, HTTPS, SMTP,
POP3, FTP, IMAP e CIFS;

Deve ser capaz de conter ameaças de dia zero de forma transparente
para o usuário final;

Deve conter  ameaças de dia  zero através de tecnologias  em nível  de
emulação e código de registro;

Deve implementar mecanismo de pesquisa por diferentes intervalos de
tempo;

Deve conter ameaças de dia zero via tráfego de internet;

Deve permitir a contenção de ameaças de dia zero sem a alteração da
infraestrutura de segurança;

Deve  conter  ameaças  de  dia  zero  que  possam  burlar  o  sistema
operacional emulado;

A  solução  deve  permitir  a  criação  de  White  list  baseado  no  MD5  do
arquivo;

Deve  conter  ameaças  de  dia  zero  antes  da  execução  e  evasão  de
qualquer código malicioso;

Deve conter exploits avançados;

A análise “In Cloud” ou local deve prover informações sobre as ações do
Malware na máquina infectada, informações sobre quais aplicações são utilizadas para
causar/propagar a infecção, detectar aplicações não confiáveis utilizadas pelo Malware,
gerar  assinaturas  de  Antivírus  e  Antispyware  automaticamente,  definir  URLs  não
confiáveis utilizadas pelo novo Malware e prover Informações sobre o usuário infectado
(seu endereço IP e seu login de rede);

Deve suportar a submissão manual de arquivos para análise através do
serviço de Sandbox.

8. VPN

Suportar  no  mínimo  10  túneis  VPN  IPSEC  do  tipo  site-to-site  já
licenciadas;

Suportar  no  mínimo  1  túneis  VPN  IPSEC  do  tipo  client-to-site  já
licenciadas podendo suportar no futuro, baseado na aquisição de licenciamento, 5 túneis;

Suportar  no mínimo 1 conexões clientes  do tipo  SSL sem custo e 10
licenças/conexões futuras baseadas em licenciamento adicional;
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Suportar políticas de roteamento sobre conexões VPN IPSEC do tipo site-
to-site com diferentes métricas e serviços. A rota poderá prover aos usuários diferentes
caminhos redundantes sobre todas as conexões VPN IPSEC;

Implementar os esquemas de troca de chaves manual, IKE e IKEv2 por
Pré-Shared Key, Certificados digitais e XAUTH client authentication;

Permitir a definição de um gateway redundante para terminação de VPN
no caso de queda do circuito primário;

Permitir que sejam criadas políticas de roteamento estático utilizando IPs
de origem, destino, serviços e a própria VPN como parte encaminhadora deste tráfego
sendo este visto pela regra de roteamento, como uma interface simples de rede para
encaminhamento do tráfego;

Suportar  a  criação  de  túneis  IP  sobre  IP  (IPSEC  Tunnel),  de  modo  a
possibilitar  que  duas  redes  com endereço  inválido  possam se  comunicar  através  da
Internet.

9. AUTENTICAÇÃO

Permitir a utilização de LDAP, AD e RADIUS;

Permitir  o  cadastro  manual  dos  usuários  e  grupos  diretamente  na
interface de gerência remota do Firewall, caso onde se dispensa um autenticador remoto
para o mesmo;

Permitir a integração com qualquer autoridade certificadora emissora de
certificados X509 que seguir o padrão de PKI descrito na RFC 2459, inclusive verificando
as  CRLs  emitidas  periodicamente  pelas  autoridades,  que  devem  ser  obtidas
automaticamente pelo firewall via protocolos HTTP e LDAP;

Permitir o controle de acesso por usuário, para plataformas Windows Me,
NT, 2000, 2000, XP, Windows 7, Windows 8 e Windows 10 de forma transparente, para
todos os serviços suportados, de forma que ao efetuar o logon na rede, um determinado
usuário tenha seu perfil de acesso automaticamente configurado;

Permitir a restrição de atribuição de perfil de acesso a usuário ou grupo
independente ao endereço IP da máquina que o usuário esteja utilizando.

Suportar recurso de autenticação única para todo o ambiente de rede, ou
seja, utilizando a plataforma de autenticação atual que pode ser de LDAP ou AD; o perfil
de cada usuário deverá ser obtido automaticamente através de regras no Firewall DPI
(Deep  Packet  Inspection)  sem  a  necessidade  de  uma  nova  autenticação  como  por
exemplo,  para  os  serviços  de  navegação  a  Internet  atuando  assim  de  forma  toda
transparente ao usuário. Serviços como HTTP, HTTPS devem apenas consultar uma base
de dados de usuários e grupos de servidores 2008/2012 com AD.

10. ADMINISTRAÇÃO

Suportar  no  mínimo  250 usuários  autenticados  com serviços  ativos  e
identificados passando por este dispositivo de segurança em um único dispositivo de
segurança. Políticas baseadas por grupos de usuários deverão ser suportadas por este
dispositivo. Está comprovação poderá ser exigida em testes sobe o ambiente de produção
com o fornecimento do produto para comprovação deste e demais itens.
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Permitir  a  criação  de  perfis  de  administração  distintos,  de  forma  a
possibilitar a definição de diversos administradores para o firewall, cada um responsável
por determinadas tarefas da administração;

Fornecer gerência remota, com interface gráfica nativa;

Fornecer interface gráfica para no mínimo 3 usuários;

A interface gráfica deverá possuir assistentes para facilitar a configuração
inicial e a realização das tarefas mais comuns na administração do firewall, incluindo a
configuração de VPN IPSECs, NAT, perfis de acesso e regras de filtragem;

Possuir  mecanismo  que  permita  a  realização  de  cópias  de  segurança
(backups) e sua posterior restauração remotamente, através da interface gráfica, sem
necessidade de se reinicializar o sistema;

Permitir  a  visualização  em  tempo  real  de  todas  as  conexões  TCP  e
sessões UDP que se encontrem ativas através do firewall e a remoção de qualquer uma
destas sessões ou conexões;

Permitir  a  visualização  de  estatísticas  do  uso  de  CPU,  memória  da
máquina onde o firewall está rodando e tráfego de rede em todas as interfaces do Firewall
através da interface gráfica remota, em tempo real e em forma tabular e gráfica;

Permitir a conexão simultânea de vários administradores, sendo um deles
com poderes de alteração de configurações e os  demais  apenas de visualização das
mesmas. Permitir que o segundo ao se conectar possa enviar uma mensagem ao primeiro
através da interface de administração.

Possibilitar o registro de toda a comunicação realizada através do firewall,
e de todas as tentativas de abertura de sessões ou conexões que forem recusadas pelo
mesmo;

Possuir interface orientada a linha de comando para a administração do
firewall a partir do console ou conexão SSH sendo está múltiplas sessões simultâneas.

Possuir mecanismo que permita inspecionar o tráfego de rede em tempo
real (sniffer) via interface gráfica, podendo opcionalmente exportar os dados visualizados
para arquivo formato PCAP e permitindo a filtragem dos pacotes por protocolo, endereço
IP origem e/ou destino e porta IP origem e/ou destino, usando uma linguagem textual;

Permitir  a  visualização  do  tráfego  de  rede  em  tempo  real  tanto  nas
interfaces de rede do Firewall quando nos pontos internos do mesmo: anterior e posterior
à filtragem de pacotes, onde o efeito do NAT (tradução de endereços) é eliminado;

Possuir  sistema  de  respostas  automáticas  que  possibilite  alertar
imediatamente o administrador através de e-mails, janelas de alerta na interface gráfica,
execução de programas e envio de Traps SNMP.

11. RELATÓRIO

Ser capaz de visualizar, de forma direta no appliance e em tempo real, as
aplicações  mais  utilizadas,  os  usuários  que  mais  estão  utilizando  estes  recursos
informando sua sessão, total de pacotes enviados, total de bytes enviados e média de
utilização em Kbps, URLs acessadas e ameaças identificadas;
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Possibilitar a geração de pelo menos os seguintes tipos de relatório com
cruzamento  de  informações,  mostrados  em  formato  HTML:  máquinas  acessadas  X
serviços bloqueados, usuários X URLs acessadas, usuários X categorias Web bloqueadas
(em caso de utilização de um filtro de conteúdo Web);

Possibilitar  a  geração  de  pelo  menos  os  seguintes  tipos  de  relatório,
mostrados  em  formato  HTML:  máquinas  mais  acessadas,  serviços  mais  utilizados,
usuários que mais utilizaram serviços, URLs mais visualizadas, ou categorias Web mais
acessadas (em caso de existência de um filtro de conteúdo Web), maiores emissores e
receptores de e-mail;

Permitir  o  envio  dos  relatórios,  através  de  email  para  usuários
prédefinidos;

Possuir  relatórios  prédefinidos  na  solução  e  permitir  a  criação  de
relatórios customizados;

Possibilitar  a  geração  dos  relatórios  sob  demanda  e  através  de
agendamento diário, semanal e mensal. No caso de agendamento, os relatórios deverão
ser publicados de forma automática;

Disponibilizar download dos relatórios gerados.

12. GARANTIA, SUPORTE E LICENCIAMENTO

O  licenciamento  para  todos  os  serviços  de  Next  Generation  Firewall
deverá ser de 60 meses.

Deverá ser  fornecida licença  para  gerenciamento do equipamento por
meio do Sonicwall GMS;

A garantia deverá ser de 60 meses para hardware e licenças fornecidas.

Deve contemplar  suporte  do  Fabricante  pelo  período  vigente,  com no
mínimo, as seguintes características:

O suporte do fabricante deve ter um sistema de abertura de chamados
para acompanhamento – funcionando 24 horas por dia e 7 dias por semana

Deve assegurar a utilização de novas versões de software da solução sem
ônus a Licitante, sempre que esta estiver disponível a qualquer cliente

Deve permitir o acesso à base de conhecimento da solução.

13. COMPATIBILIDADE

É  exigida  total  compatibilidade  do  equipamento  ofertado  com  a
plataforma  de  gerenciamento  e  de  relatórios  Sonicwall  Global  Managment  Systems
(GMS), em pleno uso por este Tribunal;

Caso a licitante não cote produto da marca Sonicwall, deverá apresentar
declaração da mesma que indique que o produto ofertado tem total compatibilidade com
o Sonicwall GMS.

Especificações do Item 02
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Extensão de Garantia para Sonicwall SOHO por 36 meses

CARACTERISTICAS GERAIS

Compatibilidade com o firewall SonicWall SOHO em uso por este Tribunal;

Licença:  COMPREHENSIVE  GATEWAY  SECURITY  SUITE  BUNDLE  FOR
SONICWALL SOHO SERIES 3YR;

PartNumber: 01-0SSC-0689.

Especificações do Item 03

Extensão de Garantia para Sonicwall SOHO por 60 meses

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Compatibilidade com o firewall SonicWall SOHO em uso por este Tribunal;

Licença:  COMPREHENSIVE  GATEWAY  SECURITY  SUITE  BUNDLE  FOR
SONICWALL SOHO SERIES 5YR;

PartNumber: 02-SSC-1730.

LOTE 2

CONDIÇÕES GERAIS

Deverá  haver  total  integração  e  compatibilidade  de  todos  os
componentes deste lote com a solução de gerenciamento Sonicwall GMS, em uso no TRE-
AL;

É obrigatória a comprovação técnica de todas as características exigidas
para  os  equipamentos  e  softwares  aqui  solicitados,  independente  da  descrição  da
proposta  do  fornecedor,  através  de  documentos  que  sejam de  domínio  público  cuja
origem seja exclusivamente do fabricante dos produtos, como catálogos, manuais, ficha
de especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do fabricante através da
internet, indicando as respectivas URL (Uniform Resource Locator). A simples repetição
das  especificações  do termo de referência  sem a  devida  comprovação  acarretará  na
desclassificação da empresa proponente.

A licitante deverá apresentar comprovação de autorização do fabricante
para comercialização dos equipamentos e licenças;

Todos os itens ofertados não podem constar em listas de componentes
em end-of-life ou equivalente do fabricante pelos próximos 12 meses, indicando que o
produto são está na eminência de ser descontinuado;

As  especificações  são  mínimas,  sendo  aceitos  produtos  com
características técnicas superiores desde que plenamente compatíveis com o exigido.

Especificações do Item 04
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Solução de Controle de Acesso Remoto

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Deverá suportar criação remota de VPN (Virtual Private Network) para
permitir o acesso de forma controlada e seletiva a servidores e serviços informatizados
localizados na rede interna do TRE-AL;

Somente  serão  aceitas  soluções  baseadas  em  appliance  físico,  para
montagem em rack padrão de 19";

A solução deverá ser dedicada para entregar segurança a conectividade
do usuário remoto através da tecnologia de VPN SSL, e  dessa forma não serão aceito
soluções de NGFW para este fim;

Deverá possuir  licenciamento para  no mínimo 25 usuários  conectados
simultaneamente e possibilidade de crescimento futuro para até pelo menos 400 usuários
conectados;

Performance de VPN SSL de 800 Mbps;

Mínimo 4  interfaces de rede 10/100/1000 Base-TX.  Todas as interfaces
devem possuir  mecanismo de autosense e seleção seleção automática de modo half-
duplex/full-duplex. A seleção da velocidade e duplex deve ser realizada obrigatoriamente
através da interface gráfica de gerenciamento.

Fonte de alimentação interna ao gabinete, com chaveamento automático
de 100-240 VAC;

Deverá  suportar  criação  de  portal,  utilizando  SSL/TLS,  que  permita  a
publicação  de  serviços  e  possibilite  os  usuários  externos  autorizados  o  acesso  aos
sistemas internos;

Deverá possuir certificação ICSA SSL-TLS;

A solução deverá suportar o Compartilhamento de arquivos seguro;

O  portal  deverá  permitir  que  o  usuario  final  possa  definir  Favoritos
(atalhos),  os  atalhos podem ser,  aplicativos Web HTTP /  HTTPS,  RDP,  ICA,  VNC, SSH,
Telnet, Pastas partilhadas, Citrix XenDesktop;

O  portal  deverá  suportar  publicação  definidas  pelo  administrador  de
aplicações Web,  juntamente com suporte a  HTML5 para RDP,  VNC,  Citrix  ICA,  SSH e
Telnet.

Deverá  suportar  cliente  nativo  em  HTM5  para  as  aplicações  Citrix
XenDesktop, XenApp e File Explorer;

O portal da web também permitirá o acesso a qualquer aplicativo TCP ou
UDP no modo de encapsulamento (Citrix, Terminal Services, VoIP, etc).

A solução deve ter um portal especial para dispositivos celulares como
smartphones e tablets;
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A solução deverá suportar a conexão de múltiplos sistemas operacionais,
como Windows, Android, IOS, Chromebook e MacOS;

Deverá  ser  compatível  com,  pelo  menos,  os  navegadores  Internet
Explorer, Google Chrome e Mozila Firefox em suas últimas versões;

Suporte à comunicação dos usuários remotos no modo L3 Tunnel, onde os
usuarios recebem um endereço IP específico;

Permitir que os clientes Windows tenham capacidade de se auto conectar
na VPN L3, sem a necessidade de intervenção do usuario;

A solução  deverá ter  suporte para  verificações  na estação do usuario
durante o processo de autenticação e permitir a criação de regras granulares de controle
de acesso com base no status de integridade do dispositivo de conexão;

O recurso de controle do usuario final deve permitir checar no mínimo os
seguintes  parâmetros,  para  todos  os  sistemas  operacionais:  vesão  do  sistema
operacional, certificado instalado no endpoint, diretorio e nome de arquivo;

Deverá permitir que o usuário remoto possa acessar apenas os recursos
permitidos de acordo com sua função ou papel. O acesso pode ser controlado por usuário
ou grupos de usuários;

A  solução  deverá  suportar  autenticação  via  LDAP,  Radius,  NTLM  e
Kerberos.

Deverá suporta que o usuários alterem suas senhas remotamente;

Para  dispositivos  móveis,  como  celuares  e  tablets,  a  solução  deve
permitir que esses dispositivos utilizem o recurso de autenticação biométrica;

Deverá suportar Autenticação de  Multi-fator (MFA) ou Autenticação de
dois fatores (2FA);

Deverá suportar OTP para auticação de dois fatores (2FA), no minimo via
mensagem de correio eletrônico ou SMS;

Deverá suportar TOTP (Time Based One Time Password) com no minimo
integração as aplicaçoes de TOTP  Google Authenticator e Microsoft Authenticator;

Deverá permitir autenticar os usuarios via Cerficados Digital X.509;

A  solução  deverá  permitir  autenticação  única  ou  Single  Sing-On,
possibilitando que os usuários  se conectem às aplicacões disponíeis  no portal  sem a
necessidade de se reautenticarem ou seja nenhum login adicional ou VPN é necessária;

A  solução  deverá  impedir  ataques  desconhecidos  do  tipo  zero-day
diretamente no gateway com correção automatizada;

A  solução  deverá  integrar-se  em solução  baseada  em nuvem do  tipo
sandbox para verificar todos os arquivos enviados por usuários conectados, garantido que
os arquivos enviados aos servidores corporativos não sejam arquviso maliciosos;

A Solução deverá possuir detecção Geo IP e proteção contra Botnets;
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A solução deverá suportar o modo Split-Tunnel e o modo Redirect-All com
o encapsulamento SSL / TLS;

A solução deverá permitir a configuração do perfil do dispositivo usando
uma lista abrangente e predefinida de soluções de:  antivírus,  firewall  pessoal  e  anti-
spyware para plataformas Windows, Mac e Linux;

A  solução  deverá  permitir  que  os  administradores  definam  quais
aplicativos  móveis  específicos  podem acessar  recursos  na rede  através  de  túneis  de
aplicativos individuais. As políticas de App Access Control (ACC) são aplicadas tanto a o
cliente e o servidor, fornecendo proteção robusta ao perímetro;

A  solução  deverá  prover  suporte  de  autenticação  usando  uma
infraestrutura Kerberos existente, sem a necessidade de confiar nos serviços de front-end
para delegar um serviço;

A solução deverá possuir mecanismos que garantam aos administradores
da  solução  meios  que  concedam  ou  neguem  acesso  com  base  nas  políticas
organizacionais  e  definam ações  de  correção  nas  sessões  de  quarentena.  A  política
baseada em objeto deverá utilizar elementos de rede, recurso, identidade, dispositivo,
aplicativo, dados e hora;

O  sistema deve  ter  um mecanismo  de inspeção  para  o  equipamento
remoto que valida pelo menos, arquivos presentes no computador remoto, chaves de
registro,  associação  ao  domínio  do  Active  Directory,  versão  do  sistema  operacional,
presença de antivírus, antispyware ou firewall pessoal;

No caso de dispositivos móveis, deverá suportar no minimo identificador
de dispositivo (IMEI),  Detecção de JailBreak em dispositivos Apple IOS - Detecção de
ROOT para dispositivos Android;

Deverá suportar que a inspeção não sejá feita apenas no momento do
acesso, mas também periodicamente;

Dependendo das condições do equipamento remoto, ele entrará receberá
permissão conexão no portal que possuirá as os acessos de acordo com o seu perfil de
usuario ou grupo de usuário definido pelo administrador, se o computador não atender
aos requisitos mínimos, o equipamento remoto será enviado a uma área de  quarentena,
evitando assim que equipamentos fora da politica de acesso do orgão ingressem na rede;

O sistema deve permitir ou restringir o acesso a clientes que possuem
atualização de o antivírus em um determinado período de tempo, porexemplo, não mais
que 15 dias;

O gerenciamento da solução deve ser baseado na Web;

Deverá suportar o gerenciamento SNMP;

A solução deve permitir gerenciamento centralizado, via ferramenta de
gestão   GMS  (GLOBAL  MANAGEMENT  SYSTEM),  com  possibilidade  de  Backup  de
configurações,

Upgrade de firmware e status da solução;

Deverá suportar Syslog e NTP.
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GARANTIA E SUPORTE

Garantia/Suporte por um período de 60 meses;

Deve contemplar  suporte  do  Fabricante  pelo  período  vigente,  com no
mínimo, as seguintes características:

O suporte do fabricante deve ter um sistema de abertura de chamados
para acompanhamento – funcionando 24 horas por dia e 7 dias por semana;

Deve assegurar a utilização de novas versões de software da solução sem
custo adicional, sempre que esta estiver disponível a qualquer cliente;

Deve permitir o acesso à base de conhecimento da solução.

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

A solução deverá ser instalada e configurada por  técnicos certificados
junto ao fabricante da solução;

Deverá contemplar a configuração de toda a solução de maneira a torná-
la completamente funcional em conformidade com as necessidades apresentadas pelo
TRE-AL;

O serviço deverá ser exclusivamente realizado de forma presencial;

O  serviço  de  instalação  e  migração  somente  serão  aceitos  de  forma
provisória quando todas as funcionalidades estiverem operacionais;

O recebimento definitivo dos serviços de instalação se dará no prazo de
10  (dez)  dias  após  o  recebimento  provisório  e  se  for  constatada  a  estabilidade
operacional da solução implantada;

Transferência  de  técnlogia  do  tipo  hands-on  para  pelo  menos  03
servidores  da  STI  do  TRE-AL,  onde  deverão  ser  repassadas  todas  as  configurações
realizadas e os procedimentos de operação da solução.

Especificações do Item 05

Licenças Adicionais para a Solução de Controle de Acesso Remoto

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Pacote com 100 licenças de uso adicionais para solução de controle de
acesso remoto descrita no Item 4 desta Lote;

Suporte/Garantia por um período de 60 meses, mas mesmas condições
do descrito no Item 4 deste Lote.

 

Especificações do Item 06
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Treinamento Oficial para a Solução de Controle de Acesso Remoto

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Treinamento Oficial do fabricante da solução;

Deverá ser disponibilizado de forma presencial, em centro de treinamento
com ambiente adequado para esta finalidade. Caso esta modalidade de treinamento não
esteja disponível, também será aceito treinamento em formato EAD;

Deverá ser fornecido voucher com validade mínima de 12 meses.

LOTE 3

CONDIÇÕES GERAIS

Deverá  haver  total  integração  e  compatibilidade  de  todos  os
componentes deste lote com o cluster Sonicwall NSA 6600 em uso no TRE-AL;

É obrigatória a comprovação técnica de todas as características exigidas
para  os  equipamentos  e  softwares  aqui  solicitados,  independente  da  descrição  da
proposta  do  fornecedor,  através  de  documentos  que  sejam de  domínio  público  cuja
origem seja exclusivamente do fabricante dos produtos, como catálogos, manuais, ficha
de especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do fabricante através da
internet, indicando as respectivas URL (Uniform Resource Locator). A simples repetição
das  especificações  do termo de referência  sem a  devida  comprovação  acarretará  na
desclassificação da empresa proponente;

A licitante deverá apresentar comprovação de autorização do fabricante
para comercialização dos equipamentos e licenças.

Especificações do Item 07

Licença de Expansão para SonicWall NSA

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Licença: SonicWall NSA 6650 and 6600 Expanded License;

Partnumber: 01-SSC-4481.

 

Especificações do Item 08

Extensão de Garantia para Sonicwall NSA por 36 meses

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Licença: ADVANCED GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR NSA 6600
3YR;

PartNumber: 01-SSC-1562.

Minuta de edital (0772551)         SEI 0001030-68.2020.6.02.8000 / pg. 293



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

 

Especificações do Item 09

Extensão de Garantia para Sonicwall NSA por 60 meses

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Licença: ADVANCED GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR NSA 6600
5YR;

PartNumber: 01-SSC-1564.

 

Especificações do Item 10

Treinamento Oficial SonicWall Network Security Administrator

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Treinamento Oficial SonicWall Network Security Administrator (SNSA);

Deverá ser diponibilizado de forma presencial, em centro de treinamento
com ambiente adequado para esta finalidade;

Deverá ser fornecido voucher com validade mínima de 12 meses.

 

Especificações do Item 11

Treinamento Oficial SonicWall Network Security Professional

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Treinamento Oficial SonicWall Network Security Professional (SNSP);

Deverá ser diponibilizado de forma presencial, em centro de treinamento
com ambiente adequado para esta finalidade;

Deverá ser fornecido voucher com validade mínima de 12 meses.

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):

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;

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
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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.

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):

Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos
quantitativos indicados no pedido de fornecimento;

A garantia  dos equipamentos deve obedecer ao detalhamento técnico
feito e terá seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;

Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por
rede credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) equipamento(s);

O  pagamento  será  realizado  individualmente  para  cada  nota  fiscal
apresentada, após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;

Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro
uso e não deverão conter marcas, amassados, arranhões ou outros problemas e, ainda,
serem entregues em pleno estado de funcionamento;

Os  equipamentos  deverão  atender  rigorosamente  a  todas  as
especificações técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;

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 durante
o período de garantia;

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;

 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:

O Tribunal  designará Comissão para realizar  o  recebimento provisório,
que só será emitido se os  equipamentos estiverem de acordo com as especificações
técnicas;

Após  a  entrega,  os  equipamentos  serão  submetidos  à  avaliação  e
homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal;
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 O exame para comprovação das características técnicas consistirá em
avaliações e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:

Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;

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.

As  especificações  serão  avaliadas  também  por  meio  de  documentos
técnicos que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e
disponível no sítio do fabricante.

A  comissão  do  Tribunal  deverá,  após  a  comprovação  do  perfeito
funcionamento  dos  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):

A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos
bens pertencentes ao escopo desta contratação.

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

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:

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 a Fazenda Estadual do domicílio
ou sede do Fornecedor; e

Inexistência  de  fato  impeditivo  para  o  qual  tenha  concorrido  o
Fornecedor.

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):

Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que
o objeto se refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante
são resguardados por legislação nacional e internacional.

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):
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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:

Advertência:

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

Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida;

Multa de:

0,25%  por  dia,  sobre  o  valor  constante  da  Nota  de  Empenho  ou
instrumento contratual, no caso de atraso injustificado na entrega do bem, limitada a
incidência a 20 (vinte) dias corridos;

No caso de atraso injustificado na entrega dos bens por prazo superior a
20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
7,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual; e

No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior a 20
(vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade
12,5%  sobre  o  valor  da  Nota  de  Empenho  ou  instrumento  contratual,  no  caso  de
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de
fornecimento;

5%  sobre  o  valor  constante  da  Nota  de  Empenho  ou  instrumento
contratual, no caso de inexecução parcial da obrigação assumida;

15% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no
caso  de  inexecução  total  da  obrigação,  podendo  haver,  ainda,  o  cancelamento  do
instrumento de fornecimento.

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

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.

O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos
para entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento de
fornecimento com a Contratada.

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;
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Excepcionalmente,  ad  cautelam,  a  Administração  poderá  efetuar  a
retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.

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. 

O período de atraso será contado em dias corridos. 

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. 

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.

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)

Garantia mínima de 03 (três) anos.

Estar comprovadamente ainda em produção.

Conformidade com o presente Termo de Referência.

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art.
18, § 3º, III, V)

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI 

Solicito,  com  base  na  Ata  de  Registro  de  Preços  relativa  ao  Pregão
Eletrônico suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa Empresa, o fornecimento
abaixo discriminado:

Item da Ata Descrição Qtd. Solicitada Valor Unitário
(R$) 

Valor Total (R$) 
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TOTAL

Recursos  Orçamentários:  As  despesas  decorrentes  da  prestação  dos
serviços pretendido serão cobertas com recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI.

Prazo de Entrega:  No máximo de XX (XXXXXXX)  dias  corridos após  o
recebimento da autorização de fornecimento, nota de empenho ou instrumento formal e
equivalente, conforme contrato.

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos).

RESUMO DE STATUS DA ATA 

QUANTITATIVO TOTAL REGISTRADO: 

Quantitativo executado via

Ordem de Fornecimento nº 001/20YY

Quantitativo executado via

Ordem de Fornecimento nº 002/20YY

SALDO ATA: 

          Gestor da Ata – Portaria TRE/AL nº XX/XXXX

Maceió, 04 de junho de 2020.

DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO

Membro da Comissão

NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR

Chefe de Seção 

CRISTINO HERMANO DE BULHÕES

Membro da Comissão 
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ANEXO I-A

ESPECIFICAÇÕES DOS LOTES E ITENS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS

LOTE ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1

1 Firewall de Pequeno
Porte

80 Unid. R$ 9.498,77 R$ 759.901,60

2 Extensão de Garantia
para SonicWall SOHO

por 36 meses 

40 Unid. R$ 7.023,65 R$  280.946,00

3 Extensão de Garantia
para SonicWall SOHO

por 60 meses

30 Unid. R$ 11.683,25 R$ 350.497,50

2

4 Solução de Controle de
Acesso Remoto 

01 Unid. R$ 43.767,85 R$ 43.767,85

5

Licenças Adicionais
para a Solução de
Controle de Acesso

Remoto 

04 Unid. R$ 42.571,53 R$ 170.286,12

6

Treinamento Oficial
para a Solução de
Controle de Acesso

Remoto 

04 Unid. R$ 15.720,20 R$ 62.880,80

3

7 Licença de Expansão
para SonicWall NSA 

01 Unid. R$ 11.341,31 R$ 11.341,31

8

Extensão de Garantia
para SonicWall NSA por

36 meses 

01 Unid. R$ 312.783,84 R$ 312.783,84

9

Extensão de Garantia
para SonicWall NSA por

60 meses 

01 Unid. R$ 521.262,61 R$ 521.262,61

10

Treinamento Oficial
SonicWall Network

Security Administrator 

04 Unid. R$ 17.471,76 R$  69.887,04

11

Treinamento Oficial
SonicWall Network

Security Professiona 

04 Unid. R$ 11.945,60 R$ 47.782,40
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ANEXO II

PLANILHAPLANILHA  DEDE  DADOSDADOS  PARAPARA  CONTRATAÇÃOCONTRATAÇÃO

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. 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
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2020 

Processo nº 0001030-68.2020.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX2020

MINUTA 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2020, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União –  Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 –
Farol,  CEP:  57051-090, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente,
Desembargador  Pedro  Augusto  Mendonça  de  Araújo,  brasileiro,  casado,  Magistrado,
portador  da  Carteira  de  Identidade  nº  105.822  SSP/AL,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº
039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados
pela empresa .................................,  (INFORMAR  SE  É  MICROEMPRESA  OU  EMPRESA  DE
PEQUENO  PORTE) CNPJ …....................., sediada em …..................., representada
por..........................................., para eventual fornecimento dos materiais abaixo
relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº
XX/2020, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005,
do Decreto  nº 7.892,  de 23 de janeiro  de 2013, e  alterações,  e demais normas legais
aplicáveis.

1 – DO OBJETO.

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2020:

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº XX/2020:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

3 – DO PRAZO DE FORNECIMENTO.

3.1. O prazo para o fornecimento do objeto é de até 45 (quarenta e cinco) dias a

LOTE ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID.
QUANT. TOTAL
REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO 

(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)
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partir da data do recebimento da Autorização de Fornecimento.

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o objeto registrado a outro(s) órgão(s) da Administração
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obriga-
ções dentro das normas e condições do processo de venda;

b) Rejeitar,  no  todo  ou  em parte,  os  materiais  entregues  em desacordo  com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;

c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando soli-
citados pela licitante vencedora.

5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

5.1. São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;
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b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata.

5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

a) Fornecer o(s) equipamento(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;

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

c) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados
técnicos,  conforme períodos,  horários e condições estabelecidas  neste Edital  e  em
seus Anexos;

d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da Adminis-
tração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de Atendimento;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo re-
presentante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao anda-
mento de atividades da garantia;

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

g) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela exe-
cução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho, efi-
ciência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e
cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalidades
previstas neste Edital;

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

i)  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;
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j)  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; 

k) Responsabilizar-se  pela  conservação  dos  ambientes  onde  desempenhe  as
atividades necessárias para prestar a garantia on-site;

l) Prestar  as  informações e os  esclarecimentos que venham a ser  solicitados pela
Administração,  referentes  a  qualquer  problema  detectado  ou  ao  andamento  de
atividades da garantia técnica;

m)  Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em
sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza do objeto da contratação;

n) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda Estadual  ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;

o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

p)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

6.1. Os itens deverão ser entregues na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada na
avenida Menino Marcelo, nº 5113, Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, telefone (82) 3328-
1947, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a partir do recebimento da Autorização de
Fornecimento, podendo ser encaminhada inclusive por e-mail. 

6.2. O Tribunal  designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só
será emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas.

6.3. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação
pelos responsáveis técnicos do Tribunal.

6.4.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avalia-
ções 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. 

6.5.  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.
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6.6. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponíveis
no sítio do fabricante.

6.7.  A  comissão  do  Tribunal  deverá,  após  a  comprovação  do  perfeito
funcionamento dos equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar
o Termo de Recebimento Definitivo.

6.8.  O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

6.9. O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do
objeto, será de 05  (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

6.10. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

6.11.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

6.12.    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento  recusado,  devendo  o  fornecedor,  dentro  do  prazo  de  15  (quinze) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 7.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

7.1. 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: 

a.1. 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

a.2. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem improcedentes
as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida.

b. Multa de:

b.1.  0,25% por dia, sobre o valor constante  da  Nota  de  Empenho  ou  instrumento
contratual, no caso de atraso injustificado na entrega do bem, limitada a incidência a 20
(vinte) dias corridos;

b.1.1. No caso de atraso injustificado no fornecimento das licenças por prazo superior a
20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Nota de Empenho; e
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b.1.2. No caso de atraso injustificado no fornecimento das licenças por prazo superior a
20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a pena-
lidade de 12,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso
de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumen-
to de fornecimento.

b.2. 5% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso
de inexecução parcial da obrigação assumida;

b.3. 15% sobre o valor da Nota de Empenho  ou instrumento contratual, no  caso de
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de
fornecimento.

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. 

7.2. O  cometimento  reiterado  de  atrasos  injustificados  dos  prazos  previstos  para
entrega/solução  de  ocorrências  poderá  resultar  no  cancelamento  do  instrumento  de
fornecimento com a Contratada.

7.3. As sanções previstas nos itens "21.1.a", “21.1.c” e “21.1.d” poderão ser aplicadas,
cumulativamente ou não, à pena de multa. 

7.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente; 

7.5. Excepcionalmente,  ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo.

7.6. 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..

7.7. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente
sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em
fatos comprovados.

7.8. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
prestação 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 do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração. 

7.9. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.

7.10. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
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dentro de 05 (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 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio
por cento) ao mês.

7.11. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.

7.12.O período de atraso será contado em dias corridos.

7.13. 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.

7.14. 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.

7.15. 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 nos 8.666/1993 e  10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.

7.16. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

8- DO PAGAMENTO.

8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 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 fiscal eletrônica, 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 Débi-
tos 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 a Fazenda Estadual do domi-
cílio ou sede do Fornecedor; e

b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.

8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que
comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que
trata o item anterior.
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8.6. 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)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

8.7. 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.

9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1  º   do art. 65 da Lei n  º   8.666, de 1993  , de
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº
9.488/2018.

10 - DA PUBLICAÇÃO.

10.1.      O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

11 – DO FORO.

11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de
Alagoas,  para dirimir  as  questões originadas deste contrato,  com exclusão de  qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.

Maceió, XX de XXXX de 2020.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente

Pela Empresa:
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INFORMAÇÃO Nº 7239 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

 

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando ao Registro de Preços
para eventual aquisição de licenças e firewalls para a sede do TRE/AL.

Saliento que a minuta foi elaborada SEM conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em razão do valor estimado
da contratação e de acordo com o Termo de Referência ajustado (documento nº
0770447), que fez alterações nos quantitativos de alguns itens e na redação de outros,
e, ainda, suprimiu um item da aquisição pretendida, totalizando, agora, 11 itens.

Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento, não inclui intervalo
mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo aberto e fechado,
entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a indicação do intervalo.

Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, conforme a praxe adotada por este Tribunal. O Decreto nº
10.024/2019 faculta o sigilo destes valores, entretanto, tendo em vista a orientação do
TCU de que, quando o valor estimado for critério de aceitabilidade da proposta, ele deve
ser divulgado e ainda tendo em vista que ainda não se verificou posicionamento do TCU
sobre o tema após a edição do referido Decreto, esta Seção divulgou os valores
estimados para aquisição para avaliação discricionária de Vossa Senhoria.

Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 28/09/2020, às 11:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 28/09/2020, às 11:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 28/09/2020, às 16:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0772556 e o código CRC 1026AEFD.

0001030-68.2020.6.02.8000 0772556v2
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E-mail - 0772698

Data de Envio: 
  28/09/2020 13:35:34

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

Para (com cópia oculta):
    comercial@tudbrasil.com.br
    contato@rjnetwork.com.br
    info@xtech.com.br
    atendimento@goinfo.com.br
    denis_guimaraes@dell.com
    contato@aser.com.br
    vendas@microsafe.com.br
    vendas@audere.com.br
    alexandre.barros@g3solutions.com.br
    andre.brasileiro@suporteinformatica.com
    leonardo@teltecsolutions.com.br
    teltec@teltecnetworks.com.br
    mauricio@teltecsolutions.com.br
    michel@pisontec.com
    guilherme@infiniit.com.br
    bsabino@swt.com.br
    max@plugnetshop.com.br
    plugnet@plugnetshop.com.br
    pct@pctinformatica.com.br
    maxwell@usetech.net
    henrique@printsolucao.com.br
    alexandre.pinheiro@energytelecom.com.br

Assunto: 
  Solicitação de cotação para aquisição de FIREWALL de pequeno porte E OUTROS. TR ajustado. SRP. PA
0001030-68.2020

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Tendo em vista ajustes no Termo de Referência anterior (Item 1 do Lote 1) e remoção de um item do TR
anterior (item 7 do Lote7), levando à renumeração deste lote, solicitamos cotação para o fornecimento
dos produtos, conforme Quadro Resumo e Detalhamento constantes no novo Termo de Referência TIC 27,
que anexamos a esta mensagem. 

Caso não haja interesse em participar, independente do motivo, pedimos avisar.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312 (também whatsapp)
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0770447.html
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E-mail - 0772725

Data de Envio: 
  28/09/2020 13:52:50

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

Para (com cópia oculta):
    rodrigo@inovazul.com.br
    suporte@inovazul.com.br
    comercial@fireant.com.br
    adalberto.chaves@procedata.com.br

Assunto: 
  U R G E N T E! Solicitação de atualização ou confirmação de proposta enviada, devido ajustes no TR para
aquisição solução Firewall. PA 0001030-68.2020

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Tendo em vista ajustes no Termo de Referência anterior, com remoção de um item (item 7 do Lote 7),
levando à renumeração deste lote, solicitamos atualização ou confirmação da cotação enviada para o
fornecimento dos produtos, chamando atenção para o Item 1 do Lote 1, conforme Quadro Resumo e
Detalhamento constantes no novo Termo de Referência TIC 27, que anexamos a esta mensagem, com a
maior urgência possível.

Segundo informações da unidade demandante do TRE/AL, essas modificações se deram devido à
descontinuidade de comercialização de licença (Licença Deep Inspection for SSL para SonicWall NSA), a
qual foi incorporada ao firmware do equipamento, sem custo adicional.

Caso não haja interesse em participar, independente do motivo, pedimos avisar.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312 (também whatsapp)
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0770447.html
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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 setembro de 2020.
Reporto-me à Informação nº 7239, da SLC

(doc. 0772556), acerca da qual nada tenho a opor, para
submeter os presentes autos à análise da AJ-DG, em atenção
ao disposto no Parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93
(minuta doc. 0772551).

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 29/09/2020, às 20:12, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0773880 e o código CRC 12ED2AEF.

0001030-68.2020.6.02.8000 0773880v1
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ENC: U R G E N T E! Solicitação de atualização ou confirmação de proposta enviada, devido
ajustes no TR para aquisição solução Firewall. PA 0001030-68.2020

De: Cezar carioca (cezar.carioca@inovazul.com.br)

Para: seic@tre-al.jus.br; marcialmelo@yahoo.com.br

Data: quarta-feira, 30 de setembro de 2020 12:17 BRT

Prezada Márcia, segue nossa proposta atualizada.

Atenciosamente,

Cezar Augusto A. Carioca

+55 61 9 9908-1975

cezar.carioca@inovazul.com.br

+55 61 3703-4444

www.inovazul.com.br

SRTV/Sul, Quadra 701, Lote 04, Bloco “O”, Sala 386
Ed. Multiempresarial, Asa Sul – Brasília CEP 70.340-000

-----Mensagem original-----
De: José Jacob <jacob@inovazul.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 28 de setembro de 2020 14:54
Para: Cezar carioca <cezar.carioca@inovazul.com.br>
Assunto: FW: U R G E N T E! Solicitação de atualização ou confirmação de
proposta enviada, devido ajustes no TR para aquisição solução Firewall. PA
0001030-68.2020

SEGUE:
 Em 28/09/2020 13:54, "TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES"
<seic@tre-al.jus.br> escreveu:

    Prezados Senhores,

    Tendo em vista ajustes no Termo de Referência anterior, com remoção de
um item  (item 7 do Lote 7), levando à renumeração deste lote, solicitamos
atualização ou confirmação da cotação enviada para o fornecimento dos
produtos, chamando atenção para o Item 1 do Lote 1,  conforme Quadro Resumo
e Detalhamento constantes no novo Termo de Referência TIC 27, que anexamos a
esta mensagem, com a maior urgência possível.

    Segundo informações da unidade demandante do TRE/AL, essas modificações
se deram devido à descontinuidade de comercialização de licença (Licença
Deep Inspection for SSL para SonicWall NSA), a qual foi incorporada ao
firmware do equipamento, sem custo adicional.

    Caso não haja interesse em participar, independente do motivo, pedimos
avisar.

    Atenciosamente,

    Maria Márcia Leite de Melo
    Seção de Instrução de Contratações - SEIC
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Inovazul Chain - Proposta 20200930.pdf
190.5kB

    seic@tre-al.jus.br
    marcialmelo@yahoo.com.br
    (82) 99981.2312 (também whatsapp)
    Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
    CNPJ nº 06.015.041/0001-38
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PROPOSTA COMERCIAL 
 
 
 

1. INFORMAÇÕES DA PROPOSTA 

 

Nº documento: INC_TRE-AL_30092020_001_RBS_PCOM Data: 30/09/2020 
Cliente: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
Objeto: Firewall/ SMA/ Licenças & Treinamento 
Fabricante: Sonicwall 
Contato: Maria Márcia Leite de Melo 

 
 

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

Validade da Proposta: 60 dias corridos a partir da data de emissão. 
Valores: Valores expressos em Reais, com impostos inclusos. 
Prazo de Entrega: 60 dias corridos. 
Prazo de Pagamento: 15 dias após a entrega. 

 
 

3. DADOS DA EMPRESA 

 

Razão Social: INOVAZUL CHAIN COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO EIRELI 

CNPJ: 28.899.422/0001-60 
I.E.: 07.831.192/001-95 
Endereço: AV PAU BRASIL LOTE 06, SALA 704 CEP 71.916-500 – ÁGUAS CLARAS 

- DF 

 
 

4. DADOS BANCÁRIOS 

 

Banco: Banco Sicoob (756) 
Agência/Praça: 4001 – Brasília - DF 
Conta Corrente: 115361-7 
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5. VALORES 

 
Essa proposta contempla a aquisição dos seguintes itens: 

• Firewalls de pequenos porte modelo SOHO 250 

• Licenciamento do tipo BUNDLE para 3 anos para funcionalidades de segurança do SOHO; 

• Licença AGSS para 5 anos; 

• Solução de acesso seguro com licenças e treinamento; 

• Licenças para firewall modelo NSa 6600; 

• Treinamentos oficiais SNSA e SNSP. 
 
ITEM ESPECIFICAÇÃO – DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

FIREWALL DE PEQUENO PORTE 

   01 Firewall de Pequeno Porte 80 R$        18.753,49 R$   1.500.279,20 

02 
Extensão de Garantia para SonicWall SOHO por 36 
meses 

40 R$           3.993,20 R$      159.728,00 

03 
Extensão de Garantia para SonicWall SOHO por 60 
meses 

30 R$           9.415,19 R$      282.455,70 

SOLUÇÃO DE ACESSO SEGURO 
04 Solução de Controle de Acesso Remoto 01 R$        37.714,89 R$        37.714,89 

05 
Licenças Adicionais para a Solução de Controle de 
Acesso Remoto 

04 R$        36.358,58 R$      145.434,32 

06 
Treinamento Oficial para a Solução de Controle de 
Acesso Remoto 

04 R$        10.202,24 R$        40.808,96 

LICENÇAS: GARANTIA + SUPORTE NSA 6600 & LICENÇA DE EXPANSÃO 
07 Licença de Expansão para SonicWall NSA 01 R$           9.686,15 R$           9.686,15 
08 Extensão de Garantia para SonicWall NSA por 36 meses 01 R$      267.135,72 R$      267.135,72 
09 Extensão de Garantia para SonicWall NSA por 60 meses 01 R$      445.188,80 R$      445.188,80 

10 
Treinamento Oficial SonicWall Network Security 
Administrator 

04 R$        13.425,97 R$        53.703,88  

11 
Treinamento Oficial SonicWall Network Security 
Professional 

04 R$        14.921,90 R$        59.687,60 

VALOR TOTAL DO LOTE: R$   3.001.823,22 (Três milhões, mil e oitocentos e vinte e três reais e vinte e 
dois centavos) 

 
 
 
 
 
 

 
Jacob Nácul 

Diretor Executivo 

jacob@inovazul.com.br 

(61) 3703-4444 
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PROCESSO : 0001030-68.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LICENÇAS E FIREWALLS-

 

Parecer nº 1814 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO

 
Tratam os autos de registro de preços para

eventual aquisição de licenças e firewalls para a sede do
TRE/AL, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Tecnologia da Informação, conforme termo de
referência (0770447), em que destaca a justificativa:
"Efetivamente, trata-se de ampliação da confiabilidade e da
segurança da malha de comunicação de dados entre a Sede do
TRE/AL e as zonas eleirorais/escritórios remotos da Justiça
Eleitoral em Alagoas. Desta forma, optou-se pela expansão do
uso de equipamentos Firewall NG, que suprem as
necessidades da solução."

 
2. DO PROCEDIMENTO

Constam dos autos os seguintes documentos: 
- Documento de Oficialização da Demanda
(DOD) nº 02/2020 (0653910), nos termos
da Resolução CNJ nº 182/2013;
- Portaria nº 84/2020, que nomeou
a  Comissão de Planejamento  (0667415)
- Estudos Preliminares (0672452), nos
termos da Resolução CNJ nº 182/2013;
- Concordância com os Estudos
Preliminares pelo Secretário de
Tecnologia da Informação  (0672500);
- Termo de Referência  TIC 5 (0674234);
- Aprovação do TR pelo Secretário de
Administração  (0675576);
- Termo de Referência TIC 6 (0679224);
- Comprovante de abertura de IRP
(0705838);
- Termo de Referência TIC 12 (0716419);
- Aprovação do Termo de Referência TIC
12 pela STI (0748304) - ajuste na
quantidade dos itens;
- Aprovação do Termo de Referência TIC
12 pela SAD (0750236);
- Pesquisa de preços realizada pela SEIC 
(0764533);
- Planilhas de estimativa de preços
(0766013), com valor total médio
estimado de R$ 3.513.961,10 (três
milhões, quinhentos e treze mil
novecentos e sessenta e um reais e dez
centavos);
- Termo de Referência TIC 27 (0770447),
em face dos questionamentos
apresentados pela empresa INOVAZUL,
conforme explicado no DESPACHO SEGI
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(0772158);
- Embora não haja reserva de crédito,
consta dos autos (0766791)  informação
da SAD, no sentido de que se trata de
registro de preços, não sendo obrigatória
a previsão de dotação orçamentária
específica, que só será necessária quando
das pertinentes contratações, conforme
rege o Decreto nº 7.892/13, art. 7º, § 2º.
- Justificativa do Secretário de
Administração da não divulgação da
Intenção de Registro de Preços, em face
da proximidade do encerramento do
exercício e da natureza da demanda,
incluída no planejamento de contratações
de TIC do Órgão para o corrente ano, em
vista o disposto no § 1º do art. 4º do
Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013
(0766791);
- Minuta de edital de licitação na
modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO
POR LOTE  (0772551),  elaborada pela
SLC,  objetivando o  Registro de Preços
para aquisição de  licenças e firewalls
para a sede do TRE/AL, tudo de acordo
com requisição promovida pela Secretaria
de Tecnologia da Informação.

Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, a cargo das
unidades competentes,  passamos a opinar quanto aos
aspectos jurídicos nos termos que seguem.

 
3. DO REGISTRO DE PREÇOS

Os presentes autos tratam da utilização do Sistema
de Registro de Preços, na forma prevista pelo art. 15 da Lei nº
8.666/93 e regulamentada pelo Decreto nº 7.892/2013, com
alterações feitas pelo Decreto nº 9.488/2018.

Com efeito, como se conclui das informações
constantes nestes autos, a aquisição em tela pode se
enquadrar na hipótese contida no inciso II do art. 3º do citado
Decreto nº 7.892/13, ou seja, pelas suas características, pode
ser conveniente a previsão de entregas parceladas, tal como
previsto no  termo de referência  (0770447).

Frise-se que referido decreto, em seu art. 7º,
possibilita a utilização da modalidade pregão para a licitação
que objetiva o registro de preços.

Tendo em mente as disposições constantes no
Decreto acima relacionado, vê-se que os instrumentos ora
trazidos à análise conformam-se, in totum, ao Sistema de
Registro de Preços, inclusive no que se refere ao prazo de
validade da ata (art. 12) e aos elementos necessários do edital
(art. 9º).

 
4. 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 10.024/2019, 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 os arts. 1º e 3º do
Decreto nº 10.024/2019, 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:
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"Art. 1º  Este Decreto regulamenta a
licitação, na modalidade de pregão, na
forma eletrônica, para a aquisição de
bens e a contratação de serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste
Decreto, considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações
reconhecidas e usuais do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços
como comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."
 

Dessa forma, sendo os serviços em
foco  catalogados como serviços comuns,  tem-se que os
objetos da presente licitação podem ser adquiridos via pregão,
tudo conforme consta no item 20.1, do documento "Estudos
Preliminares" (0672452), registrando-se, ainda, que 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 10.024/2019,
foram devidamente observados.

 Frise-se que o presente procedimento contém
todos os elementos necessários, segundo as prescrições do
art. 8º do Decreto nº 10.024/2019, quais sejam, a justificativa
da contratação, o termo de referência, a planilha de custo,
previsão orçamentária 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 e ao art. 14, do antedito Decreto,
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 preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 40 do Decreto nº 10.024/2019;
que é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 4 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).

 Da mesma forma, encontra-se dentro dos ditames
legais e regulamentares a previsão de  participação na
licitação para microempresas e empresas de pequeno porte
quanto aos critérios de desempate.  

Igualmente,  a minuta da ata de registro de preços
encontra-se de acordo com os preceitos regulamentares
vigentes, inclusive no que concerne aos novos limites de
adesão previstos pelo Decreto nº 9.488/2018.
 
5. DO AGRUPAMENTO DOS ITENS
 

Não consta no termo de referência a justificativa
para agrupamento dos itens em lotes.

 Tampouco constam as cautelas e limites impostos
pela jurisprudência do TCU, para a utilização de lotes em sede
de registro de preços, quais sejam, as disposições relativas à
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vedação de  aquisição separada de itens para os quais o
fornecedor convocado para assinar a ata não tenha
apresentado o menor preço.  
 

6. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 
 Em face do que determina a PORTARIA

PRESIDÊNCIA Nº 226/2018, 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 lista de
verificação contida no Anexo II - Atos administrativos e
documentos necessários à instrução da fase interna do
procedimento licitatório na modalidade pregão, no formato
eletrônico, prévios às contratações de bens e serviços de
tecnologia da informação

 

ItemQuestionário
Sim
Não
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

1
O processo administrativo foi devidamente autuado?

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93
SIM  

2

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?

Ref. caput do art. 6º, da Resolução nº 182/2013

SIM 0653910

3

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:
Art. 7º O Plano de Contratações de STIC do órgão deverá ser
elaborado no exercício 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.
§ 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.

SIM 0653910

4
Consta dos autos Estudos Preliminares e Projeto Básico ou
Termo de Referência?

Ref. art. 8 da Resolução nº 182/2013
SIM

0672452

0770447

5
Se a contratação for de mão de obra terceirizada, a Equipe de
Planejamento da Contratação elaborou Plano de Trabalho, nos
termos do art. 9º da Resolução nº 182/2013, antes de fazer o
Termo de Referência?

N/A  

6

A unidade demandante e a Equipe de Planejamento da
Contratação estão cientes de que não poderão ser objeto de
contratação de STIC:

     (1) mais de uma solução de TI em um único contrato; e

     (2) gestão de processos de Tecnologia da Informação e
Comunicação, incluindo segurança da informação

SIM  
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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 servidor deste TRE?

Ref. § 1º do art. 10 da Resolução CNJ nº 182/2013.

 N/A  

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 ou
fiscaliza o objeto da contratação?

Ref. Parágrafo segundo do art. 10, da Resolução CNJ nº
182/2013

SIM  

9 Foram observadas as vedações constantes do art. 11 da
Resolução CNJ nº 182/2013? SIM  

10 Os Estudos Preliminares contemplam as etapas previstas no § 1º
do art. 12 da Resolução CNJ nº 182/2013? SIM  

11
Consta dos autos o Documento de Oficialização da Demanda,
contemplando os elementos enunciados no § 5º do art. 12 da
Resolução CNJ nº 182/2013?

SIM  

12 Foi instituída equipe de planejamento da contratação, na forma
dos §§ 5º, 6º e 7º do art. 12 Resolução CNJ nº 182/2013? SIM 0667415

13 Houve a indicação do Gestor do Contrato, Fiscal do Contrato ou
Equipe de Gestão? SIM

0770447

(item 11 -
SAD)

14
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
SIM  

15
O titular da área demandante aprovou os termos da contratação?

Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº 182/2013
SIM  0748304

16
A autoridade competente autorizou o prosseguimento da
contratação pretendida?

Ref. § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº 182/2013
SIM 0662546

17

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, sustentação do contrato, estratégia
para a contratação e análise de risco)?

Ref. § 3º, do art. 13, da Resolução nº 182/2013

N/A 0672452

18
O documento viabilidade da contratação contém os elementos
mínimos estabelecidos no art. 14, da Resolução CNJ nº
182/2013?

SIM 0672452

19
O documento sustentação do contrato contém os elementos
mínimos estabelecidos no art. 15, da Resolução CNJ nº
182/2013?

SIM 0672452

20
O documento estratégia para a contratação contém os
elementos mínimos estabelecidos no art. 16, da Resolução CNJ nº
182/2013?

SIM 0672452

21 O documento análise de riscos contém os elementos mínimos
estabelecidos no art. 17, da Resolução CNJ nº 182/2013? SIM 0672452

22
A Equipe de Planejamento da Contratação elaborou o Termo de
Referência em consonância com os Estudos Preliminares da
STIC?

SIM 0770447

23
A Equipe de Planejamento da Contratação observou o constante
nos §§ 1º, 2º e 3º, do art. 18, da Resolução nº 182/2013, na
elaboração do TR?

SIM 0770447

24 O Termo de Referência contém ainda os elementos mínimos SIM 0770447
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24 estabelecidos na Resolução CNJ nº 182/2013? SIM 0770447

25 O titular da área demandante aprovou os Estudos Preliminares e
o Termo de Referência da Contratação? SIM

Falta
ratificar a
última
versão TR
TIC 27

PESQUISA DE PREÇOS  

26
Antes da pesquisa de preços, consta a aprovação motivada do
Termo de Referência pela autoridade competente?

Ref. art. 14, II do Decreto nº 10.024/2019
SIM

Falta
ratificar a
última
versão TR
TIC 27

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Contratação indireta de bens e serviços de
tecnologia da informação Página 2 | 5

 

27

Foi realizada a pesquisa de preços praticados pelo mercado do
ramo do objeto da licitação?

Ref. art. 3º, III, da Lei nº 10.520/02, art. 3º, XI do Decreto nº
10.024/2019, arts. 15, III e 43, IV da Lei nº 8.666/1993, art. 22,
IN/SLTI 04/2014 e IN/SLTI 05/2014.

SIM 0764533

28

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, 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)?
Ref. Acórdão 2471/2008 – Plenário - TCU

N/A
 

 

29
Quando da utilização de método de pesquisa diverso do disposto
no § 2º do art. 2º da IN/SLTI 05/2014, foi tal situação justificada?

Ref. art. 2º, § 3º da IN/SLTI 05/2014
N/A  

30
No caso de pesquisa com menos de 3 preços/fornecedores, foi
apresentada justificativa?

Ref. art. 2º, § 5º da IN/SLTI 05/2014
N/A  

31
A Seção de Compras avaliou a estimativa de preços e atestou a
compatibilidade do preço cotado com aquele praticado no mercado
ou encaminhou a pesquisa para manifestação da unidade
demandante, conforme o caso?

SIM 0764533

32
A minuta do edital contém previsão de participação exclusiva de
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedade
cooperativa, em face do valor estimado para o item da
contratação?

NÃO 0772551

33
Consta dos autos justificativa para o afastamento da exclusividade
prevista para microempresas e empresas de pequeno porte e
Sociedade Cooperativa?

N/A  

34
A minuta do edital contém previsão de direito de preferência e de
saneamento às entidades preferenciais (MEI, ME, EPP e Sociedade
Cooperativa), limitado, no caso de empate, às propostas
superiores em até 5% do menor preço cotado?

SIM 0772551

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 o limite máximo de
25%, relativamente ao objeto da contratação?

Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III

NÃO 0772551

36
A minuta do edital contém disciplina para a hipótese de
desenquadramento da situação de entidade preferencial em razão
do valor da contratação (caso previsto o tratamento favorecido e
diferenciado)?

NÃO  

37
Os autos do processo administrativo estão instruídos com
justificativas adequadas e razoáveis para todas as exigências que
tenham potencial para reduzir o universo de fornecedores
interessados em participar da licitação?

SIM  
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38
A minuta do edital contempla anexos com orçamento detalhado
em planilhas que expressem a composição de todos os custos
unitários afetos aos bens/serviços que serão adquiridos?

NÃO  

 

39
A minuta do edital contém anexos com planilhas que refletem
todos os direitos trabalhistas previstos em legislação especial
(inclusive em Acordos e em Convenções Coletivas de Trabalho).

N/A  

40
A minuta do edital contém definição da forma de apresentação de
lances, dos critérios de julgamento, classificação e aceitação das
propostas?

SIM 0772551

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? SIM  

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 (edital)

49 A minuta do contrato/ata contém descrição das obrigações
atribuídas ao TRE-AL e à fornecedora? SIM (edital)

50
A minuta do contrato/ata contém obrigação à fornecedora de
manter as condições de habilitação durante a execução do
contrato?

SIM (edital)

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Contratação indireta de bens e serviços de
tecnologia da informação Página 4 | 5

 

51
A minuta do contrato/ata contém descrição das sanções
administrativas aplicáveis às fornecedoras que incorrerem
em inadimplemento?

SIM (edital)

52
A minuta do contrato/ata contém norma estabelecendo,
para a fornecedora, a obrigação de prestar garantia de
execução do contrato? (A decisão compete à autoridade
que ordenar a despesa).

NÃO  

53 A minuta do contrato estabelece, quando for o caso, a
segregação entre o recebimento provisório e o definitivo? SIM (edital)

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

irreajustáveis 

(edital)

56
A minuta do contrato/ata contém norma estabelecendo,
para a fornecedora, a obrigação de devolver valores
eventualmente recebidos em excesso?

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS  
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57
A SLC/COMAP verificou os dispositivos legais que dispõem
sobre a margem de preferência?

Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015
SIM  

58

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?

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

N/A  

59
A SLC verificou a incidência das exceções previstas no art.
10 do Decreto nº 8.538/15, devidamente justificada, a
afastar a exclusividade?

N/A  

60
Consta dos autos a análise e aprovação da minuta de edital
e seus anexos pela assessoria jurídica?

Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93
 Em curso

61

Consta a autorização da autoridade competente para a
abertura da fase externa da licitação?

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e arts. 13, III e 8º,
V do Decreto 10.024/2019

 Próxima fase

62
Consta a publicação do aviso de edital?

Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art. 20 do Decreto
nº 10.024/2019

 Próxima fase

63
Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio?

Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº 10.520/02, arts. 14, V,
 16, I,  17, 18 e 8, VI, do Decreto nº 10.024/2019

 Próxima fase

64
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?

NÃO 0766791

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

65

Os autos do processo contêm documento indicativo da
existência de recursos orçamentários para suportar a
despesa?

Ref. art. 8º, IV, do Decreto nº 10.024/2019 e arts. 7º, § 2º,
III, 14 e 38, caput, da Lei nº 8.666/93.

NÃO
REGISTRO
DE PREÇOS

0766791

66
Fora das hipóteses de registro de preços, os autos do
processo contêm documento com estimativa do impacto
orçamentário financeiro da despesa? Ref. art. 16, I, da Lei
Complementar nº 101/2000

N/A  

67
Os autos do processo contêm declaração do ordenador da
despesa?

Ref. art. 16, II, da Lei Complementar nº 101/2000
N/A  

 

7. PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS

 

Para para que o procedimento flua com segurança
e regularidade, convém juntar aos autos a ratificação da
aprovação à última versão do Termo de Referência (itens 25 e
26 da tabela de verificação acima).

Ademais, vale ajustar alguns itens na minuta do
edital:

a) incluir uma cláusula, na minuta
do edital e na ata de registro de preços,
vedando a aquisição separada de itens
para os quais o detentor da ata não tenha
apresentado o menor preço entre todos os
licitantes;
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b) em dois itens do edital (14.2 e 24.13)
há referência a um "item 25.11" do edital,
que não existe. Corrigir.
c) observar que o TR indica que as
despesas decorrentes da prestação "dos
serviços pretendidos" serão cobertas com
recursos de MATERIAL PERMANENTE
DE TI, enquanto o item 23.1 do edital faz
referência a material de consumo -
Esclarecer: é serviço, material de
consumo ou material permanente?
d) o item 24.12 do edital faz referência a
um Decreto nº 10.024/2013,
provavelmente, referindo-se ao Decreto
nº 10.024/2019. Corrigir;
e) mencionar, no preâmbulo da minuta, o
Decreto nº 7.892/2013, que regulamenta
o Registro de Preços;
f) verificar a pertinência de se inserir
exigências de habilitação técnica e
econômico-financeira, em face da
expressividade dos valores licitados;
g) verificar o item 5 acima, para trazer
aos autos a justificativa para
agrupamento de itens em lotes, ausente,
salvo melhor percepção.

8. CONCLUSÃO

Em virtude das providências referidas no item 7,
acima, remetem-se os autos à SAD, para aperfeiçoamento da
instrução.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 01/10/2020, às 13:54, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 01/10/2020, às 14:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0774810 e o código CRC 9C5A0F40.

0001030-68.2020.6.02.8000 0774810v41
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E-mail - 0775512

Data de Envio: 
  01/10/2020 10:35:52

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

Para:
    comercial@fireant.com.br

Assunto: 
  U R G E N T E! Solicitação de atualização ou confirmação de proposta enviada, devido ajustes no TR para
aquisição solução Firewall. PA 0001030-68.2020

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Reiteramos solicitação feita abaixo, para que possamos dar prosseguimento à instrução de contratação:

Tendo em vista ajustes no Termo de Referência anterior, com remoção de um item (item 7 do Lote 7),
levando à renumeração deste lote, solicitamos atualização ou confirmação da cotação enviada para o
fornecimento dos produtos (conforme anexo), chamando atenção para o Item 1 do Lote 1, conforme
Quadro Resumo e Detalhamento constantes no novo Termo de Referência TIC 27, que anexamos a esta
mensagem, com a maior urgência possível.

Segundo informações da unidade demandante do TRE/AL, essas modificações se deram devido à
descontinuidade de comercialização de licença (Licença Deep Inspection for SSL para SonicWall NSA), a
qual foi incorporada ao firmware do equipamento, sem custo adicional.

Caso não haja interesse em participar, independente do motivo, pedimos avisar.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312 (também whatsapp)
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0770447.html
    Proposta_0763904_Proposta_Fire_Ant_Corrigida.pdf
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E-mail - 0775520

Data de Envio: 
  01/10/2020 10:38:38

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

Para:
    adalberto.chaves@procedata.com.br

Assunto: 
  U R G E N T E! Solicitação de atualização ou confirmação de proposta enviada, devido ajustes no TR para
aquisição solução Firewall. PA 0001030-68.2020

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Reiteramos solicitação feita abaixo, para que possamos dar prosseguimento à instrução de contratação:

Tendo em vista ajustes no Termo de Referência anterior, com remoção de um item (item 7 do Lote 7),
levando à renumeração deste lote, solicitamos atualização ou confirmação da cotação enviada para o
fornecimento dos produtos (conforme anexo), chamando atenção para o Item 1 do Lote 1, conforme
Quadro Resumo e Detalhamento constantes no novo Termo de Referência TIC 27, que anexamos a esta
mensagem, com a maior urgência possível.

Segundo informações da unidade demandante do TRE/AL, essas modificações se deram devido à
descontinuidade de comercialização de licença (Licença Deep Inspection for SSL para SonicWall NSA), a
qual foi incorporada ao firmware do equipamento, sem custo adicional.

Caso não haja interesse em participar, independente do motivo, pedimos avisar.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312 (também whatsapp)
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Termo_de_Referencia___TIC_0770447.html
    Proposta_0764202_Proposta_Procedata_corrigida.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de outubro de 2020.
À SAD,
Senhora Secretária em Exercicio,
 
Tendo em vista os termos do Parecer

AJDG 0774810, inserido nos autos nesta data, bem como o
Termo de Referência ajustado TIC 27 (0770447), o qual fora
recebido de volta a esta Seção de Instrução de Contratações -
SEIC em 28/09/20, para retificação da cotação feita, devido a
ajustes que poderão influenciar o preço do Item 1 do Lote 1
do TR original, informamos que os autos encontram-se,
portanto, em fase de nova cotação nesta Seção desde então.

Informamos que recebemos, até o momento,
cotação refeita apenas da empresa Inovazul.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 01/10/2020, às 15:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 01/10/2020, às 16:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0775818 e o código CRC 880EBCDA.

 0775818v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de outubro de 2020.
 
Ciente das informações prestadas do Despacho

SEIC nº 0775818.
Em virtude das recomendações da AJ-DG no

Parecer 1814 (0774810), item 7, direciono os autos à STI
para aprovação da última versão do Termo de Referência
(0770447).

Em paralelo, à SLC para promover os ajustes na
minuta do edital.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 01/10/2020, às 17:31, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0776120 e o código CRC EB2F9492.

0001030-68.2020.6.02.8000 0776120v1
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[seic] RES: U R G E N T E! Solicitação de atualização ou confirmação de proposta enviada,
devido ajustes no TR para aquisição solução Firewall. PA 0001030-68.20

De: Maria Márcia Leite de Melo (mariamelo@tre-al.jus.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: quinta-feira, 1 de outubro de 2020 11:30 BRT

PR TRIBUNAL REGIONAL DE ALAGOAS OUTUBRO 2020.pdf
442.6kB

Bom dia Maria Márcia,

Em anexo proposta solicitada.

Estamos à disposição.

Atenciosamente,

* Para melhor atendê-lo, favor responder com cópia para governo@procedata.com.br
__________________________________________________________________________
Adalberto Elias Chaves

Telefone: (31) 3211-5929 Cel.: (31) 98290-3173
adalberto.chaves@procedata.com.br

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> 
Enviada em: quinta-feira, 1 de outubro de 2020 10:39
Para: Adalberto Elias Chaves <adalberto.chaves@procedata.com.br>
Assunto: U R G E N T E! Solicitação de atualização ou confirmação de proposta enviada, devido ajustes no TR para
aquisição solução Firewall. PA 0001030-68.2020

Prezados Senhores,

Reiteramos solicitação feita abaixo, para que possamos dar prosseguimento à instrução de contratação:

Tendo em vista ajustes no Termo de Referência anterior, com remoção de um item  (item 7 do Lote 7), levando à
renumeração deste lote, solicitamos atualização ou confirmação da cotação enviada para o fornecimento dos
produtos (conforme anexo), chamando atenção para o Item 1 do Lote 1,  conforme Quadro Resumo e Detalhamento
constantes no novo Termo de Referência TIC 27, que anexamos a esta mensagem, com a maior urgência possível.

Segundo informações da unidade demandante do TRE/AL, essas modificações se deram devido à descontinuidade
de comercialização de licença (Licença Deep Inspection for SSL para SonicWall NSA), a qual foi incorporada ao
firmware do equipamento, sem custo adicional.

Caso não haja interesse em participar, independente do motivo, pedimos avisar.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC seic@tre-al.jus.br marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312 (também whatsapp)
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL CNPJ nº 06.015.041/0001-38

Click here to report this message as spam.
https://10.0.0.4:4433/cgi-bin/learn-msg.cgi?id=4DC3B10006E.A4DFC&token=9564fbab3cae556f79882b10b7fdc744
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BELO HORIZONTE, 01 DE OUTUBRO DE 2020 
 
AO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 CNPJ nº 06.015.041/0001-38 
A/C.: Maria Márcia Leite de Melo 

Seção de Instrução de Contratações - SEIC  
seic@tre-al.jus.br marcialmelo@yahoo.com.br 
(82) 99981.2312 (também whatsapp) 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL  
 
Ref.: Proposta  

 
Agradecemos a oportunidade para apresentarmos nossa proposta e estamos à 
disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. Na 

oportunidade enfatizamos que toda a proposta foi projetada considerando o 
cenário mais adequado às suas necessidades tecnológicas atuais. 
 

Atenciosamente, 
 
Adalberto Elias Chaves 

Depto. Comercial 
Fone: (31) 3211-5929                 
           (31) 98290-3173 

adalberto.chaves@procedata.com.br 
 
A PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA é uma empresa de TI com 28 anos de 

mercado voltada a prover serviços e soluções tecnológicas inovadoras a seus 
clientes, com projetos elaborado por profissionais Certificados.  
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Alguns clientes que atestam a qualidade PROCEDATA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Outros: 

• HOSPITAL DA BALEIA 

• SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

• PRODABEL 
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ITEM QTDE. ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL                    

01 80 

Firewall de Pequeno Porte 

R$                                        

24.914,43 

R$  1.993.154,20                             

02 40 Extensão de Garantia para SonicWall SOHO 

por 36 meses 

R$                                        
5.305,06 
 

R$      212.202,24                           

03 30 Extensão de Garantia para SonicWall SOHO 

por 60 meses 

R$                                     
11.727,08  
 

R$                                

351.812,40 

04 1 

Solução de Controle de Acesso Remoto 

R$                                   
43.430,03  
 

 R$                                  

43.430,03  

05 4 Licenças Adicionais para a Solução de 

Controle de Acesso Remoto 

R$                                     
41.792,75  
 

 R$                             

167.170,98  

06 4 Treinamento Oficial para a Solução de 

Controle de Acesso Remoto 

R$                                     

15.432,62 

R$  

61.730,48 

07 1 Licença de Expansão para SonicWall NSA R$  11.133,84                            R$ 11.133,84 

08 1 Extensão de Garantia para SonicWall NSA 

por 36 meses 

R$  307.061,95                         R$  307.061,95                         

09 1 Extensão de Garantia para SonicWall NSA 

por 60 meses 

R$                                 
511.726,92 
 

R$511.726,92 

 

10 4 Treinamento Oficial SonicWall Network 

Security Administrator 

R$                                     
17.152,14  
 

 R$                                  

68.608,55  

11 4 Treinamento Oficial SonicWall Network 

Security Professional 

R$                                     
11.727,08  
 

 R$                                  

46.908,32  

  Valor Total  R$ 3.774.939,91 
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CONDIÇÕES COMERCIAIS: 

 

 

1 ) Prazo de entrega : 45  (Quarenta e cinco) dias 

 
2 ) Forma de Pagamento 

 

Faturamento para a TRE- AL com prazo para pagamento de até 30 (Trinta) 
dias 

 

3)  Garantia: 60 (Sessenta) meses. 
 

4 )  Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias. 

 
 
Todas as informações contidas neste documento são de propriedade da 

Procedata , devendo o seu conteúdo ser utilizado apenas pela TRE-AL 
Qualquer reprodução ou repasse a terceiros deverá ser objeto de autorização 
prévia. 

 
 
 

Atenciosamente, 
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[seic] U R G E N T E! Solicitação de atualização ou confirmação de proposta enviada,
devido ajustes no TR para aquisição solução Firewall. PA 0001030-68.2020

De: Maria Márcia Leite de Melo (mariamelo@tre-al.jus.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: quinta-feira, 1 de outubro de 2020 16:04 BRT

PROPOSTA TRE-AL.pdf
602.8kB

Prezados

Boa tarde

Segue proposta conforme solicitado

Estamos a disposição

Att

Em qui., 1 de out. de 2020 às 10:36, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
escreveu:

Prezados Senhores,

Reiteramos solicitação feita abaixo, para que possamos dar prosseguimento à instrução de contratação:

Tendo em vista ajustes no Termo de Referência anterior, com remoção de um item  (item 7 do Lote 7), levando à
renumeração deste lote, solicitamos atualização ou confirmação da cotação enviada para o fornecimento dos
produtos (conforme anexo), chamando atenção para o Item 1 do Lote 1,  conforme Quadro Resumo e
Detalhamento constantes no novo Termo de Referência TIC 27, que anexamos a esta mensagem, com a maior
urgência possível.

Segundo informações da unidade demandante do TRE/AL, essas modificações se deram devido à descontinuidade
de comercialização de licença (Licença Deep Inspection for SSL para SonicWall NSA), a qual foi incorporada ao
firmware do equipamento, sem custo adicional.

Caso não haja interesse em participar, independente do motivo, pedimos avisar.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312 (também whatsapp)
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38

-- 
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SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES – SEIC

FIREWALL DE PEQUENO PORTE, EXTENSÃO DE GARANTIA, LICENÇAS E TREINAMENTO

PA 0001030-68.2020
Termo de Referência TIC 27 (0770447)

Ite

m

Qua

ntid

ade

Un. DESCRIÇÃO INOVAZUL 

Valor Unit. 

(0774652)

VALOR MÉDIO 

UNITÁRIO R$

Total Menores 

Preços  por 

item

VALOR MÉDIO 

TOTAL R$

1 80 Unid. Firewall de Pequeno Porte  R$              18.753,49  R$             23.510,72  R$           1.500.279,20  R$          1.880.857,87 

2 40 Unid. Extensão de Garantia para SonicWall SOHO por 

36 meses

 R$                3.993,20  R$               5.006,16  R$              159.728,00  R$             200.246,40 

3 30 Unid. Extensão de Garantia para SonicWall SOHO por 

60 meses

 R$                9.415,19  R$             11.683,25  R$              282.455,70  R$             350.497,60 

4 1 Unid. Solução de Controle de Acesso Remoto  R$              37.714,89  R$             44.216,63  R$                37.714,89  R$               44.216,63 

5 4 Unid. Licenças Adicionais para a Solução de Controle de 

Acesso Remoto

 R$              36.358,58  R$             42.571,53  R$              145.434,32  R$             170.286,12 

6 4 Unid. Treinamento Oficial para a Solução de Controle de 

Acesso Remoto

 R$              10.202,24  R$             14.645,62  R$                40.808,96  R$               58.582,48 

7 1 Unid. Licença de Expansão para SonicWall NSA  R$                9.686,15  R$             11.341,31  R$                  9.686,15  R$               11.341,31 

8 1 Unid. Extensão de Garantia para SonicWall NSA por 36 

meses

 R$            267.135,72  R$           312.783,84  R$              267.135,72  R$             312.783,84 

9 1 Unid. Extensão de Garantia para SonicWall NSA por 60 

meses

 R$            445.188,80  R$           521.262,61  R$              445.188,80  R$             521.262,61 

10 4 Unid. Treinamento Oficial SonicWall Network Security 

Administrator

 R$              13.425,97  R$             16.973,11  R$                53.703,88  R$               67.892,45 

11 4 Unid. Treinamento Oficial SonicWall Network Security 

Professional

 R$              14.921,90  R$             13.518,82  R$                46.908,32  R$               54.075,29 

 R$           2.989.043,94  R$          3.672.042,61 T O T A L   D O    R E G I S T R O

 R$              26.864,25  R$             24.914,43 

 R$            606.872,12  R$           511.726,92 

 R$              20.341,23  R$             17.152,14 

 R$              13.907,49  R$             11.727,08 

 R$              13.203,95  R$             11.133,84 

 R$            364.153,86  R$           307.061,95 

 R$              49.563,26  R$             41.792,75 

 R$              18.302,00  R$             15.432,62 

FIRE ANT 

Valor Unit 

(0776366)

PROCEDATA 

Valor Unit. 

(0776134)

 R$                5.720,23  R$               5.305,05 

  Lote  3

 R$              13.907,49  R$             11.727,08 

Lote  2

 R$              51.504,96  R$             43.430,03 

Lote  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, 02 de outubro de 2020.
À SAD,
Senhora Secretária em Exercício,
 
Retornaram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações - SEIC, para retificação da cotação, tendo em
vista as informações constantes do Despacho SEGI
0772167 e novo Termo de Referência (TIC 27), conforme
evento 0770447.

Refizemos as consultas de preços a todas as
empresas inicialmente consultadas, como também àquelas que
enviaram orçamento para o TR anterior (Inovazul, Procedata e
Fire Ant).

Recebemos cotação das mesmas empresas, as quais
revisaram preços de alguns itens, especialmente do item 1 do
Lote 1, conforme eventos 0774652 da Inovazul; 0776134 da
Procedata; e 0776366 da Fire Ant, resultando nos valores da
Planilha Resumo de Preços (evento 0776567), 

Complementando e reafirmando os termos dos
Despachos SEIC 0764533 e 0766023, e, novamente, com base
exclusivamente em preços cotados por empresas fornecedoras
dos produtos requeridos,  sugerimos que a estimativa para a
contratação seja feita pelos menores preços por item obtidos
na nova cotação realizada, conforme Planilha resumo de
preços (0776567), totalizando o valor do registro em R$
2.989.043,94 (dois milhões, novecentos e oitenta e nove mil,
quarenta e três reais e noventa e quatro centavos).

Respeitosamente,

Despacho SEIC 0776568         SEI 0001030-68.2020.6.02.8000 / pg. 342



Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 02/10/2020, às 09:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 02/10/2020, às 13:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0776568 e o código CRC 9A96C241.

0001030-68.2020.6.02.8000 0776568v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de outubro de 2020.
À SAD
Srª. Secretária substituta,
Informo que foram atualizados os valores

constantes do Anexo I-A da minuta do edital, conforme
Despacho SEIC 0776568.

Outrossim, em atenção ao Parecer 1814 - AJ-DG
(0774810), para conclusão das alterações que deverão ser
efetuadas por esta Seção na referida minuta, restam
pendentes:

1) o esclarecimento solicitado na alína "c";
2) a verificação de pernitência de que trata alínea

"f"; e
3) a juntada da justificativa para agrupamento de

itens em lotes, citada na alínea "g".
Saliento que tais providências deverão ser

solicitadas à unidade requisitante.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 02/10/2020, às 15:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0776899 e o código CRC AC25E4D8.

0001030-68.2020.6.02.8000 0776899v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de outubro de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
Nos termos do § 1º do art. 13 da Resolução CNJ nº

182/2013, bem assim do art. 111, VI, da Resolução TRE/AL nº
15.904/2018 (Regulamento da Secretaria do TRE-AL),
manifesto concordância com os estudos preliminares e com o
termo de referência apresentados nestes autos.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 02/10/2020, às 15:16, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0777082 e o código CRC D3D56FEC.

0001030-68.2020.6.02.8000 0777082v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de outubro de 2020.
À STI.

 

Senhor Secretário,
 
Anuindo com as observações da SLC, conforme despacho

de evento nº 0776899, devolvo os autos à V. Sa. para
pronunciamento da unidade demandante quanto aos itens abaixo,
referentes ao tópico 7 do Parecer 1814 da AJ-DG (0774810):

1) o esclarecimento solicitado na alínea "c";
2) a verificação de pertinência de que trata alínea "f"; e
3) a juntada da justificativa para agrupamento de itens

em lotes, citada na alínea "g".
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 02/10/2020, às 20:44, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0777460 e o código CRC 0D3F14F8.

0001030-68.2020.6.02.8000 0777460v1
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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 outubro de 2020.
Aos componentes da equipe de planejamento da

contratação, para manifestação.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 05/10/2020, às 15:34, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0778766 e o código CRC 320A78F7.

0001030-68.2020.6.02.8000 0778766v1
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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 outubro de 2020.
À STI e SAD
(Em paralelo aos Membros da Equipe de

Planejamento - Portaria 84/2020 - 0667415 para ratificar ou
não o que informado).

 
Srs. Secretários,
 
Por economia processual e celeridade dos feitos,

tomo a liberdade de responder a Vossas Senhorias em
simultâneo, em atenção, respectivamente aos Despacho
STI 0778766 e GSAD 0777460, temos quanto ao tópico 7 do
Parecer 1814 da AJ-DG (0774810):

 
1) o esclarecimento solicitado na alínea "c";
 
O Registro de Preços tem por objeto, conforme

registro no Termo de Referência 0770447, itens 2.7 Análise de
Mercado de TIC e 2.8 Natureza do Objeto, sem prejuizo
doutros, bens e serviços.

Portanto, no entender deste subscritor, o registro
de preços tem em seu conjunto Material Permanente e
Serviços.

Talvez a expressão  "serão cobertas com
recursos de MATERIAL PERMANENTE DE TI",
eventualmente originadora da dúvida, tem sido capturada do
Item 5 Modelos (templates) propostos a serem utilizados na
contratação. Se assim ocorreu, ressalto se tratar como
destacado no tópico de modelo para a Ordem de
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Fornecimento, sem a finalidade, a princípio ou nesta fase, de
nortear classificação do bem.

 
2) a verificação de pertinência de que trata

alínea "f";
 
A inserção de  exigências de habilitação técnica e

econômico-financeira é indiferente a unidade demandante, em
face da expressividade dos valores licitados;em face da
expressividade dos valores licitados.

De observar que, salvo melhor juízo, por se tratar
de registro de preços, há salvaguarda suficiente para a
Administração com a conferência do bem/serviço entregue e
atestado que, apenas em caso positivo, é fato desencadeador
de pagamento ao fornecedor.

E, mais uma vez, por se tratar de Registro de
Preços, cada ordem de fornecimento pode ter valor singular e,
não necessáriamente, valor expressivo.

 
 
3) a juntada da justificativa para agrupamento

de itens em lotes, citada na alínea "g".
 
A justificativa para uso de lotes é a garantia da

interroperabilidade e não divisão da solução como todo.
A eventual divisão com fracassos de itens do ora

lote poderia inviabilizar a aquisição da solução pretendida,
dado que composta de vários elementos e opções, negociados,
por caracteristica de mercado e de cotação, de forma
individualizada.

Todavia, smj, a Administração tem, como via para
garantia do todo da solução, nestes casos, o uso de lotes.

Outrossim, de se observar que, na busca do que
narrado, em cada lote há, conforme Termo de
Referência 0770447, Item 3.1 Descrição do Objeto: Condições
Gerais aplicadas ao Lote.
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Cordialmente.
 

Daniel Macêdo de Carvalho Souto
Integrante Demandante - Portaria 84/2020 - 0667415

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Equipe de Planejamento de Contratatação, em 05/10/2020, às 18:07,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0779041 e o código CRC A054BA6E.

0001030-68.2020.6.02.8000 0779041v1
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DESPACHO

Maceió, 05 de outubro de 2020.
Com os esclarecimentos prestados pelo Sr.

Coordenador de Infraestrutura (doc. 0779041), devolvo os
autos à SLC, para concluir os ajustes demandados pela
Assessoria Jurídica, na minuta doe dital, tendo-se por
suficientes, quanto aos itens enfrentados, os referidos
esclarecimentos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/10/2020, às 20:09, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0779267 e o código CRC 5FA9BFAE.

0001030-68.2020.6.02.8000 0779267v1
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PREGÃO ELETRÔPREGÃO ELETRÔNICONICO  Nº Nº XXXX/2020/2020

MINUTAMINUTA

PROCESSO Nº: 0001030-68.2020.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: XX de XXXX de 2020
Horário Abertura: XX horas (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF).
Local: www.comprasnet.gov.br

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Li-
citações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, conforme descrito nes-
te Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços para eventual aquisição de licen-
ças e firewalls para a sede do TRE/AL, tudo de acordo com requisição promovida pela Secre-
taria de Tecnologia da Informação.

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo
Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, pelo Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de
06/10/2015 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 7.174/2010,  o  Decreto  nº
8.184/2014, 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 o Registro de Preços para eventual aquisição
de  licenças  e  firewalls  para  a  sede  do  TRE/AL, conforme especificações descritas nos
Anexos I e I-A deste edital.

2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.

2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato.

2.2. 2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação de toda
quantidade estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do
TRE/AL.

2.3. A  existência  de  preços registrados  não  obriga  o  Tribunal  Regional  Eleitoral  a
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado,
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igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.

3 – DO PRAZO DE FORNECIMENTO

3.1. O prazo máximo para o fornecimento do objeto é de 45 (quarenta e cinco) dias
corridos após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento
equivalente.

4 - DA PARTICIPAÇÃO.

4.1. 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.

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte,  para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de
2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;

2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de dis-
solução ou liquidação;

6. 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 indiretamen-
te 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).

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não”
em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3°  da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certa-
me;

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
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c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresen-
tada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatorie-
dade de declarar ocorrências posteriores; 

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da
Constituição Federal;

h) que os serviços sejam prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto
no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante
às sanções previstas em lei e neste Edital.

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a parti-
cipação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraes-
trutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes a este Pregão.

5.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do pro-
vedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos de-
correntes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

5.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no
SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo pro-
ceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorre-
ção ou aqueles se tornem desatualizados.

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassifica-
ção no momento da habilitação

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
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6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edi-
tal, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem
do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos
sistemas.

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos ter-
mos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a ses-
são pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, di-
ante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua descone-
xão. 

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as pro-
postas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de ne-
gociação e julgamento da proposta.

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classifica-
do somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrôni-
co, dos seguintes campos:

a) Valor unitário de cada item que compõe o lote ofertado;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação cons-
tante no Anexo I-A;

7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previ-
denciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou in-
diretamente no fornecimento dos bens.

7.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de ex-
clusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer altera-
ção, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60  (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentação. 
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7.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regên-
cia de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

7.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte
dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a
adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da em-
presa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema ele-
trônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Refe-
rência. 

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.2.2. A  desclassificação  será  sempre  fundamentada  e  registrada  no  sistema,  com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e
os licitantes.

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro. 

8.5.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor unitário de cada item que
compõe o lote ofertado, sendo que sistema efetuará automaticamente o somatório para
efeito de escalonamento.

8.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

8.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos,
sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

8.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e
fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e
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fechado.

8.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após
esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superio-
res àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigilo-
so até o encerramento deste prazo.

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, po-
derão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

8.12.Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os
lances segundo a ordem crescente de valores.

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos
itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes,
até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fe-
chado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.13.  Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reiní-
cio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender
às exigências de habilitação.

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores
deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imedia-
tamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo pró-
prio do sistema.

8.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tem-
po real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão,
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo supe-
rior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio ele-
trônico utilizado para divulgação. 

8.19.O Critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, conforme definido nes-
te Edital e seus anexos. 

8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

8.21.A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classifi-
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cação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de
lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

8.22. Havendo  eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate
será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferên-
cia, sucessivamente, aos bens produzidos:

8.22.1. no país;

8.22.2. por empresas brasileiras; 

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdên-
cia Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

8.23.  Persistindo  o empate,  a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas empatadas. 

8.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encami-
nhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes
das previstas neste Edital.

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realiza-
da, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessá-
rios à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

8.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamen-
to da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto
no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua propos-
ta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n.
971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

9.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superi-
or ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.

9.3.1.  Os preços máximos fixados para os materiais ora licitados estão disponíveis no
Anexo I-A, que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a
negociar em busca de preços inferiores.

Minuta de edital (alterada) (0779890)         SEI 0001030-68.2020.6.02.8000 / pg. 358



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios
ou de valor zero,  incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não te-
nha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações
de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade
da remuneração.

9.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequi-
bilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fun-
damentam a suspeita.

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de dili-
gências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser rei-
niciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antece-
dência, e a ocorrência será registrada em ata.

9.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de
não aceitação da proposta. 

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita
e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro. 

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálo-
gos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por ou-
tro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo siste-
ma eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

9.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no
prazo de 2 (duas)  horas,  a partir  da solicitação,  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.

9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a sua continuidade.

9.10.Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, po-
derá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item
8.24.

9.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a ha-
bilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

10 – DA HABILITAÇÃO.
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10.1.Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimen-
to das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça
a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes ca-
dastros:

10.1.1. SICAF;

10.1.2.  Consulta  Consolidada  de  Pessoa  Jurídica  do  Tribunal  de  Contas  da  União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

10.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proi-
bição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário.

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrên-
cias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por par-
te das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassifica-
ção.

10.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado,
por falta de condição de participação.

10.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocor-
rência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, se-
guindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será ve-
rificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação ju-
rídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação
técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SE-
GES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas;

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SI-
CAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar,
em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, ex-
ceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pre-
goeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do
Decreto 10.024, de 2019.

10.6.Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação  complementares,
necessários à confirmação daqueles  exigidos neste Edital  e já apresentados, o licitante
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será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de  2 (duas)
horas, sob pena de inabilitação.

10.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em re-
lação à integridade do documento digital.

10.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferen-
tes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da ma-
triz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somen-
te em nome da matriz.

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de nú-
meros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralização do recolhimento dessas contribuições.

10.10. Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos
deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

10.10.1. Habilitação jurídica: 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mer-
cantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verifi-
cação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limi-
tada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente re-
gistrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento com-
probatório de seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto
de autorização;

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as al-
terações ou da consolidação respectiva.

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
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Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação
de certidão expedida conjuntamente pela  Secretaria  da Receita Federal  do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº
1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional.

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, medi-
ante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos ter-
mos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e estadual, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com
o objeto contratual; 

f) prova de regularidade com as Fazendas Municipal e Estadual do domicílio ou sede
do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Municipais e Estaduais relacio-
nados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declarações das
Fazendas Municipal e Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na for-
ma da lei.

10.10.2.1.  O licitante,  microempresa  ou  empresa  de pequeno porte,  deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regula-
ridade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabili-
tação.

10.10.2.2.  A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a docu-
mentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno
porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que
exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art.
4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pre-
tenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Comple-
mentar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadas-
tros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço pa-
trimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e traba-
lhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa
de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as de-
mais exigências do edital.

10.10.2.5.  A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.
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10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O
prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração públi-
ca, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem
anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previs-
tas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na
ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante
com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o
mesmo prazo para regularização. 

10.10.2.8. 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.

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja
por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver con-
correndo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilita-
ção cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às
do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de ina-
bilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilita-
ção, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retira-
da(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

10.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o lici-
tante será declarado vencedor.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no pra-
zo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

a) ser  redigida  em língua  portuguesa,  datilografada  ou  digitada,  em uma via,  sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as de-
mais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para
fins de pagamento;

c) conter a descrição do item ofertado;

d) conter o preço unitário e  total do item  ofertado.
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11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em considera-
ção no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se
for o caso.

11.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, mode-
lo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário
em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expres-
sos por extenso, prevalecerão estes últimos.

11.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edi-
tal, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamen-
to a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo consi-
derada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça víncu-
lo à proposta de outro licitante.

11.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

12 - DOS RECURSOS.

12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitan-
te qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será conce-
dido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção
de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende re-
correr e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

12.2.Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a exis-
tência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fun-
damentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas ve-
rificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer im-
portará a decadência desse direito.

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitan-
tes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo
sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa de seus interesses.

12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aprovei-
tamento. 
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12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realiza-
ção da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situa-
ção em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante de-
clarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não com-
provar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006.
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerra-
mento da etapa de lances. 

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ain-
da, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 

14.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão públi-
ca, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

14.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica,  pelo e-mail  slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item 25.11
deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

14.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data
de recebimento da impugnação.

14.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.

14.6.O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos res-
ponsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previs-
tos no certame.

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deve-
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rá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração.

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.

15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto
nº 7.892/2013.

16 - DA ADJUDICAÇÃO,  DA  HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA
CONTRATAÇÃO.

16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.

16.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o
disposto no art.  11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar  a ata de
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que
ocorra motivo justificado aceito pela administração.

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item
anterior  será  elaborado  desde que viabilizado  pelo  sistema Comprasnet,  tal  como
previsto no art. 26 do decreto acima citado.

16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n.
8.666/1993.

16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado.

16.5. A  ata  de  registro  de  preços  implicará  compromisso  de  fornecimento  nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.

16.6. A recusa injustificada  de fornecedor classificado em assinar  a  ata,  dentro do
prazo estabelecido no  subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades  aludidas no
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº 10.024/2019.

16.7. A  contratação  com  os  fornecedores  registrados  será  formalizada  pelo  órgão
interessado por intermédio de instrumento contratual,  emissão de nota de empenho de
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº
8.666, de 1993.

16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu
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recebimento.

16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca
da aceitabilidade ou não da justificativa.

16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente,
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis.

16.11. Os  contratos  decorrentes  do  Sistema  de  Registro  de  Preços poderão  ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do
Decreto nº 7.892/2013.

16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”,
“b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

16.12.2. O  cancelamento  do  registro  de  preços  poderá  ocorrer  por  fato
superveniente,  decorrente  de  caso  fortuito  ou  força  maior,  que  prejudique  o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

a) por razão de interesse público; ou

b) a pedido do fornecedor.

16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais.

16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.

16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a
partir da solicitação das mesmas.

16.15. A Ata  de  Registro  de  Preços, durante  sua  vigência,  poderá  ser  utilizada  por
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qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018.

16.15.1. Os  órgãos  e  entidades  que  não  participaram do  registro  de  preços,
quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

16.15.1.1. A  manifestação do  órgão gerenciador  de  que trata  o  subitem
acima fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades
que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência,
a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização
da ata de registro  de preços,  conforme estabelecido em ato do Secretário  de
Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

16.15.1.2. O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador,
será divulgado no Portal de Compras do Governo federal.

16.15.1.2.1. A publicação supra deverá ser condição para autorização para
adesão  exarada  pelo  órgão  gerenciador,  em  conformidade  com  as
recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019.

16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o  subitem 16.15 não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens
do  instrumento  convocatório  e  registrados  na  ata  de  registro  de  preços  para  o  órgão
gerenciador e órgãos participantes.

16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao  dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos
não participantes que aderirem.

17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;
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g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15.

17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços 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.

18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

18.1. São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15.

18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

a) Fornecer o(s) equipamento(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;

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

c) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados
técnicos,  conforme períodos,  horários e condições estabelecidas  neste Edital  e  em
seus Anexos;

d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da Adminis-
tração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de Atendimento;
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e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo re-
presentante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao anda-
mento de atividades da garantia;

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

g) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela exe-
cução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho, efi-
ciência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e
cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalidades
previstas neste Edital;

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

i)  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;

j)  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; 

k) Responsabilizar-se  pela  conservação  dos  ambientes  onde  desempenhe  as
atividades necessárias para prestar a garantia on-site.

l) Prestar  as  informações e os  esclarecimentos que venham a ser  solicitados pela
Administração,  referentes  a  qualquer  problema  detectado  ou  ao  andamento  de
atividades da garantia técnica.

m)  Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em
sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza do objeto da contratação;

n) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazendas Municipal e Estadual  ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;

o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

p)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.

19 - DA PUBLICIDADE.

19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93.

20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
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20.1. Os itens deverão ser entregues na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada na
avenida Menino Marcelo, nº 5113, Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, telefone (82) 3328-
1947, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a partir do recebimento da Autorização de
Fornecimento, podendo ser encaminhada inclusive por e-mail. 

20.2. O Tribunal  designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só
será emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas.

20.3. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação
pelos responsáveis técnicos do Tribunal.

20.4.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avalia-
ções 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. 

20.5.  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.

20.6. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponíveis
no sítio do fabricante.

20.7.  A  comissão  do  Tribunal  deverá,  após  a  comprovação  do  perfeito
funcionamento dos equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar
o Termo de Recebimento Definitivo.

20.8.  O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

20.9. O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do
objeto, será de 05  (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

20.10. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

20.11.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

20.12.    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 21.

21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
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21.1. 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: 

a.1. 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

a.2. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem improcedentes
as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida.

b. Multa de:

b.1.  0,25% por dia, sobre o valor constante  da  Nota  de  Empenho  ou  instrumento
contratual, no caso de atraso injustificado na entrega do bem, limitada a incidência a 20
(vinte) dias corridos;

b.1.1. No caso de atraso injustificado no fornecimento das licenças por prazo superior a
20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Nota de Empenho; e

b.1.2. No caso de atraso injustificado no fornecimento das licenças por prazo superior a
20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a pena-
lidade de 12,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso
de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumen-
to de fornecimento.

b.2. 5% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso
de inexecução parcial da obrigação assumida;

b.3. 15% sobre o valor da Nota de Empenho  ou instrumento contratual, no  caso de
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de
fornecimento.

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. 

21.2. O  cometimento  reiterado  de  atrasos  injustificados  dos  prazos  previstos  para
entrega/solução  de  ocorrências  poderá  resultar  no  cancelamento  do  instrumento  de
fornecimento com a Contratada.

21.3. As sanções previstas nos itens "21.1.a", “21.1.c” e “21.1.d” poderão ser aplicadas,
cumulativamente ou não, à pena de multa. 

21.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente; 

21.5. 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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21.6. 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..

21.7. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente
sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em
fatos comprovados.

21.8. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
prestação 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 do 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
8.666/1993.

21.10. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (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 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio
por cento) ao mês.

21.11. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.

21.12. O período de atraso será contado em dias corridos.

21.13. 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.

21.14. 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.

21.15. 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 nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.

21.16. 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 ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 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 fiscal eletrônica, 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 Débi-
tos 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 Municipal e Es-
tadual do domicílio ou sede do Fornecedor; e

b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.

22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de
que trata o item anterior.

22.6. 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)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

22.7. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquida-
ção qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou
a atualização monetária.

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 2020,  PTRES
167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 44.90.52
(Equipamentos e Material Permanente) e 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica).

24 – DA VEDAÇÃO DE AQUISIÇÃO SEPARADA DOS ITENS.

24.1. É vedada  a aquisição separada de itens para os quais, o detentor da ata não
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tenha apresentado o menor preço entre todos os licitantes.

25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

25.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

25.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública ob-
servarão o horário de Brasília – DF.

25.3. No julgamento das propostas e da habilitação, 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.

25.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

25.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

25.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, in-
dependentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

25.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afasta-
mento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princí-
pios da isonomia e do interesse público.

25.8.Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais pe-
ças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

25.9.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.

25.10. 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.

25.11.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu
de Andrade,  nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do
Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e
Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.

25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
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ANEXO I-A - Especificações dos lotes e Itens e Valores Máximos Estimados;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.

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 2020.

Ingrid Pereira de Lima Araújo
                                        Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto Registro de preço para eventual aquisição licenças e firewalls para
a sede do TRE-AL, cartórios Eleitorais, unidades e escritórios remo-
tos da Justiça Eleitoral em Alagoas. 

2. Quantidade

Lote 1

Item Descrição Quantidade 

1 Firewall de Pequeno Porte 80

2 Extensão de Garantia para SonicWall SOHO
por 36 meses 

40

3 Extensão de Garantia para SonicWall SOHO
por 60 meses 

30

Lote 2

4 Solução de Controle de Acesso Remoto 01

5 Licenças Adicionais para a Solução de 
Controle de Acesso Remoto

04

6 Treinamento Oficial para a Solução de 
Controle de Acesso Remoto 

04

Lote 3

7 Licença de Expansão para SonicWall NSA 01

8 Extensão de Garantia para SonicWall NSA 
por 36 meses 

01

9 Extensão de Garantia para SonicWall NSA 
por 60 meses 

01

10 Treinamento Oficial SonicWall Network 
Security Administrator 

04

11 Treinamento Oficial SonicWall Network 
Security Professional 

04

3. Resumo da Especi-
ficação do Objeto

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

4. Valor Estimado  O constante do Anexo I-A deste Edital.

5. Justificativa

Efetivamente,  trata-se  de  ampliação  da  confiabilidade  e  da
segurança da malha de comunicação de dados entre a Sede do
TRE/AL  e  as  zonas  eleitorais/escritórios  remotos  da  Justiça
Eleitoral  em Alagoas.  Desta forma, optou-se pela expansão do
uso de equipamentos Firewall NG, que suprem as necessidades
da solução. 
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6. Prazo de Entrega
O prazo máximo para o fornecimento das licenças é de 45 (qua-
renta e cinco) dias corridos após o recebimento da ordem de for-
necimento, nota de empenho ou documento equivalente. 

7. Adjudicação Por Lote.

8. Classificação Orça-
mentária

(A cargo da COFIN).

9. Local de Entrega
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Av. Menino Marcelo, 7200D, Serraria

Maceió – AL CEP 57046-005 Tel.: (82) 3328-1947

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e sexta-feira
das 7h30min Às 13h30min. 

10. Unidade Fiscaliza-
dora

SEGI/COINF/STI 

11. Unidade Gestora SEGEC/COSEG/SAD 

12. Sanções 
Administrativas 

Vide 

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

13. Prazo de 
Pagamento 

Vide

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) 

14. Estratégia de 
Recebimento 

Vide

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): Registro de preço para eventual aquisição de solução Firewall
para os cartórios Eleitorais, unidades e escritórios remotos, licenças de plataforma de
gerenciamento e de solução de controle de acesso.

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Registro de preço para eventual aquisição de componentes de solução
Firewall.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a)
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A contínua evolução na área de tecnologia da informação fornece novas
soluções que tornam mais eficientes os meios de comunicação de dados,  permitindo,
desta maneira, a utilização de novos recursos como forma de aumentar disponibilidade,
segurança e performance de tais meios.

Neste sentido, surge a necessidade de fomentar Registro de Preço para
aquisição de até 160 (cento e sessenta) Firewalls de pequeno porte, como medida de
viabilização a melhoria da segurança, da performance e da confiabilidade dos meios de
comunicação que são utilizados pelos cartórios eleitorais e escritórios remotos da Justiça
Eleitoral  em Alagoas,  a acrescer camada adicional de proteção composta por IPS/IDS,
filtro de conteúdo, antimalware e antispyware.

Além dos ínúmeros contextos e relatos de invasão de redes disponíveis
na literatura ou no registro de noticiário, neste momento de pandemia, COVID-19, com a
edição  dos  mais  diversos  atos  de  teletrabalho  ou  afastamente  para  realização  de
trabalhos a partir de casa, a solução pode constituir medida vital para garantir conexões
que, se por um lado, garantem o acesso pelos servidores de Sistemas e dados internos da
instiuição, garanta, por outro lado, a segurança do maior ativo. maior valor de qualquer
instuição: seus dados e informações.

A sugestão de uso de Registro de Preços, da forma como proposta, tem
alicerce no Decreto nº 7.892/2013,  art. 3º,  incisos I, II e IV, assim ponderados:

Inciso  I:  a  aquisição  de  firewalls  pode  ser  frequente,  considerando  a
migração progressiva da rede de dados do atual modelo de contratação - links dedicados,
para links ADSL de menor custo;

Inciso II: a entrega deve ser sucessiva, de forma a minimizar impactos
nos prazos de garantia dos equipamentos, considerando a complexidade de sua efetiva
implantação e substituição aos equipamentos anteriores;

Inciso IV: não é possível, a priori, ter uma visão clara, da quantidade de
equipamentos  efetivamente  necessários  para  substituir  o  atual  modelo  de  conexões
dedicadas.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)

A contratação visa, além de promover ações no sentido de elaborar novo
instrumento  que  mantenha  um  meio  para  disponibilizar  os  firewalls  demandados,
promover as condições para migração com recursos de segurança do atual modelo de
conexões dedicadas (backbone secundário) para um conjunto de menor custo baseado
em conexões ADSL, por exemplo e redundância de enlaces na forma preconizada pela
Resolução CNJ nº 211/2015.

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Permitir a criação de malha de comunicação redundante  com segurança.

Ampliar a segurança da comunicação e do acesso à Internet das zonas
eleitorais

Permitir a otimização dos enlaces MPLS para uso dos sistemas eleitorais e
internos da Justiça Eleitoral

Acompanhamento centralizado da comunicação das zonas eleitorais;

Permitir  criação  de  VPNs  reguladas  e  geridas  centralizadamente,  tais
como as demandadas pelo teletrabalho motivado pela pandemia de COVID-19.

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)

1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura
e governança de tecnologia da informação;

Minuta de edital (alterada) (0779890)         SEI 0001030-68.2020.6.02.8000 / pg. 379



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC):
aprimorar a segurança da informação;

3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): a)
aprimorar as medidas de segurança do serviço de acesso à rede (acesso de usuários); b)
aprimorar as medidas de segurança do serviço de conexão de dados (intranet e internet);
c) aprimorar as medidas de segurança de dados (sistemas de arquivos e backup).

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  constantes  do  Processo  SEI  nº  0001030-
68.2020.6.02.8000.

2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

É pretendida a aquisição de forma concomite e progressiva à contratação
de enlaces em banda larga para os cartórios eleitorais.

2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

Verifica-se  que  os  bens  e  serviços  pretendidos  poderão  ser
fornecidos/prestados por diferentes empresas no mercado de TIC.

Considerando  o  Item  7  dos  Estudos  Preliminares,  não  se  vislumbrou
alternativa que não o presente Registro de Preços.

2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

Os bens e serviços a serem contratados possuem características comuns
e usuais encontradas atualmente no mercado de TIC, cujos padrões de desempenho e de
qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo de Referência.

O objeto  desta  contratação  tem como escopo a  obtenção  de  produto
específico  em  período  determinado,  portanto  não  se  caracteriza  como  serviço  de
natureza continuada.

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Não  haverá  parcelamento,  cada  ordem  de  fornecimento  derivado  do
Registro de Preços deverá ser realizada de maneira integral.

Adjudicação será por lote.

2.10 Vigência

Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do Registro de
Preços.

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 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.
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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)

Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de infraestrutura
física para a instalação de firewalls, situação essa já existente no âmbito do TRE/AL, salvo
o surgimento de demanda muito particular e além da previsibilidade.

2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

CONFORMIDADE

1. A tecnologia deve possuir pelo menos uma certificação da ICSA Labs,
ICSA Firewall ou Antivirus;

2. O fabricante da solução deverá ser avaliado pela NSS Labs (Network
Security  Services)  no desempenho  do  Next  Generation  Firewall  Comparative  Analysis
mais recente, estando no “Security Value Map” acima de 90% (noventa por cento) da
avaliação de segurança efetiva.

3. No momento da entrega dos equipamentos a proponente vencedora
deverá  fornecer  declaração  do(s)  fabricante(s),  em  papel  timbrado  com  firma
reconhecida,  dos  produtos  ofertados,  declarando  que  a  proponente  possui
credenciamento do mesmo para a implantação e suporte técnico de seus produtos;

COMPATIBILIDADE

1.  É  exigida  total  compatibilidade  do  equipamento  ofertado  com  a
plataforma  de  gerenciamento  e  de  relatórios  Sonicwall  Global  Managment  Systems
(GMS), em pleno uso por este Tribunal;

2.  Caso  a  licitante  não  cote  produto  da  marca  Sonicwall,  deverá
apresentar  declaração  da  mesma  que  indique  que  o  produto  ofertado  tem  total
compatibilidade com o Sonicwall GMS.

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 da Ata de Registro de
Preços 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;
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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.

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.

1.  Fornecer o(s) equipamento(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;

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 de atividades da garantia;

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
e pela execução dos serviços de garantia técnica, 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, formal 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;

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.  Responsabilizar-se  pela  conservação  dos  ambientes  onde
desempenhe as atividades necessárias para prestar a garantia on-site.
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12.  Prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  que  venham  a  ser
solicitados  pela  Administração,  referentes  a  qualquer  problema  detectado  ou  ao
andamento de atividades da garantia técnica.

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)

3.1 Descrição do Objeto

LOTE 1

CONDIÇÕES GERAIS

1.  Deverá  haver  total  integração  e  compatibilidade  de  todos  os
componentes deste lote com o Sonicwall Global Managment System (GMS), em uso no
TRE-AL;

2.  É  obrigatória  a  comprovação  técnica  de  todas  as  características
exigidas para os equipamentos e softwares aqui solicitados, independente da descrição
da proposta do fornecedor, através de documentos que sejam de domínio público cuja
origem seja exclusivamente do fabricante dos produtos, como catálogos, manuais, ficha
de especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do fabricante através da
internet, indicando as respectivas URL (Uniform Resource Locator). A simples repetição
das  especificações  do termo de referência  sem a  devida  comprovação  acarretará  na
desclassificação da empresa proponente;

3.  A  licitante  deverá  apresentar  comprovação  de  autorização  do
fabricante para comercialização dos equipamentos e licenças;

4. Todos os itens ofertados não podem constar em listas de componentes
em end-of-life ou equivalente do fabricante pelos próximos 12 meses, indicando que o
produto são está na eminência de ser descontinuado;

5.  As  especificações  são  mínimas,  sendo  aceitos  produtos  com
características técnicas superiores desde que plenamente compatíveis com o exigido.

Especificações do Item 01

Firewall de Pequeno Porte

1. CARACTERÍSTICAS GERAIS

1.  Todos  os  equipamentos  ofertados  devem  do  mesmo  fabricante  e
modelo;

2. Os produtos de hardware ofertados devem ser novos, nunca terem sido
utilizados e não terem sido descontinuados, ou seja, devem constar na linha atual de
comercialização e suporte do fabricante;

3. O fabricante dos equipamentos deverá prover em seu site da internet
todas as atualizações de drivers e softwares opcionais que porventura acompanhem os
mesmos, essas devem ser disponibilizadas em suas versões mais recentes no intuito de
que  os  equipamentos  estejam sempre atualizados  com as  versões  mais  recentes  de
softwares e drivers para os mesmos;

4.  Todos os componentes de hardware da solução deverão ser  de um
único fabricante ou em regime de OEM não sendo permitida a integração de itens não
homologados de terceiros que venha a ocasionar perda parcial ou total da garantia ou
qualquer ônus financeiro adicional durante a vigência da garantia;

5.  Todas  as  partes  e  peças  necessárias  para  operacionalização  e
compatibilização do conjunto deverão ser fornecidas pelo fornecedor/fabricante;

6.  As  especificações  técnicas  apresentadas  neste  documento  são
mínimas, sendo aceitos equipamentos com características superiores;
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7.  A  solução  deverá  utilizar  a  tecnologia  de  firewall  Stateful  Packet
Inspection com Deep Packet Inspection (suportar a inspeção da área de dados do pacote)
para filtragem de tráfego IP.

8. Os produtos ofertados deverão vir acompanhados de todos os cabos e
acessórios necessários à completa instalação e operação dos mesmos;

9. Os produtos ofertados deverão vir acompanhados de documentação
impressa  ou  disponibilizada  via  download,  em idioma  português  ou  inglês,  contendo
orientações para configuração e operação do produto fornecido;

10. O prazo de entrega dos produtos (hardware e software) deverá ser de,
no máximo, 60 (sessenta) dias corridos após o recebimento da nota de empenho;

11. Em appliance formato desktop, com possibilidade de instalação em kit
de montagem em rack de 19”.

12. Mínimo de 512MB de memória RAM.

13. Sistema Operacional do Tipo “Harderizado” não serão aceitos. Apenas
os que forem armazenados em memória flash.

14. Fonte de alimentação com operação automática entre 110/220V.

15. Suportar pelo menos 5 interfaces 10/100/1000 GbE, todas operando
em modo autosense e em modo half/full duplex, com inversão automática de polaridade
configuráveis pelo administrador do firewall para atendendo os segmentos de segurança
e rede para:

1. Segmento WAN, ou externo.

2.  Segmento  WAN,  secundário  com  possibilidade  de  ativação  de
recurso  para  redundância  de  WAN com balanceamento de  carga  e  WAN Failover  por
aplicação.  O  equipamento  deverá  suportar  no  mínimo  balanceamento  de  4  links
utilizando diferentes métricas pré-definidas pelo sistema.

3. Segmento LAN ou rede interna.

4.  Segmento  LAN ou  rede  interna  podendo ser  configurado  como
DMZ (Zona desmilitarizada)

5. Segmento ou Zona dedicada para controle de dispositivos Wireless
dedicado com controle e configuração destes dispositivos.

16.  Performance  de  Firewall  SPI  (Stateful  Packet  Inspection)  igual  ou
superior a 300 Mbps.

17.  Performance  para  inspeção  de  Antimalware  integrado  no  mesmo
appliance: 150 Mbps ou superior

18.  Não  serão  permitidas  soluções  baseadas  em redirecionamento  de
tráfego para dispositivos externos ao appliance para análise de arquivos ou pacotes de
dados.  A  atualização  das  assinaturas  deverá  ocorrer  de  forma  automática  sem  há
necessidade de intervenção humana.

19.  A  solução  de  Gateway  Antivírus  deverá  suportar  análise  de  pelo
menos os protocolos, CIFS, NETBIOS, HTTP, FTP, IMAP, SMTP e POP3.

20. Performance de IPS de 200 Mbps ou superior

21.  Não  serão  permitidas  soluções  baseadas  em redirecionamento  de
tráfego para dispositivos externos ao appliance para análise de arquivos ou pacotes de
dados.
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22. A atualização das assinaturas deverá ocorrer de forma automática
sem há necessidade de intervenção humana.

23. Os throughputs devem ser comprovados por documento de domínio
público do fabricante. A ausência de tais documentos comprobatórios reservará ao órgão
o  direito  de  aferir  a  performance  dos  equipamentos  em  bancada,  assim  como
atendimento  de  todas  as  funcionalidades  especificadas  neste  edital.  Caso  seja
comprovado o não atendimento das especificações mínimas nos testes de bancada, o
fornecedor será considerado inabilitados. Todos os custos oriundos do teste de bancada
serão por conta do fornecedor;

24. Capacidade mínima de conexões suportadas em modo firewall deverá
ser de no mínimo ou superior 10.000 Mil conexões.

25. Capacidade mínima de conexões suportadas em modo DPI (análise
profunda de pacotes com os serviços IPS, Antimalware (Antivírus e Antispyware) deverá
ser de no mínimo ou superior a 10.000 conexões.

26. Suportar no mínimo 1.800 novas conexões por segundo.

27.  Suportar  no  mínimo  25  interfaces  de  vlan  (802.1q)  suportando a
definição de seus endereços IP através da interface gráfica;

28.  O  equipamento  deve  ter  a  capacidade  de  analisar  tráfegos
criptografados  HTTPS/SSL,  sendo  que  estes  deverão  ser  descriptografados  de  forma
transparente para a aplicação, verificadas possíveis ameaças e então re-criptografados e
enviados  para  o  seu  destino  caso  não  contenham  ameaças  ou  vulnerabilidades.  A
performance mínima para esta funcionalidade deverá ser de 15 Mbps.

29. Performance de VPN IPSEC (3DES & AES 256) deverá ser de 150 Mbps
ou superior.

30.  Todas  as  funcionalidades  descritas  devem  funcionar  no  mesmo
appliance sem a necessidade de composição de um ou mais produtos;

31.  A  plataforma  deve  ser  otimizada  para  análise  de  conteúdo  de
aplicações em camada 7;

32. O hardware e software que executem as funcionalidades de proteção
de  rede  devem ser  do  tipo  appliance.  Não  serão  aceitos  equipamentos  servidores  e
sistema operacional de uso genérico;

33. O equipamento deverá ser baseado em hardware desenvolvido para
esta  finalidade,  ou  seja,  não  sendo  aceita  soluções  baseadas  em  plataforma  PC  ou
equivalente.

34. Não serão permitidas soluções baseadas em sistemas operacionais
abertos (OpenSource) como Free BSD, Debian ou mesmo Linux.

35.  Todo  o  ambiente  deverá  ser  gerenciado  através  de  uma  única
interface sem a necessidade de produtos de terceiros para compor a solução;

36.  Deve suportar  arquitetura de armazenamento de logs redundante,
permitindo a configuração de equipamentos distintos;

37. A solução deverá suportar monitoramento através de SNMP v2 e v3;

38.  Deve  oferecer  as  funcionalidades  de  backup/restore  tanto  da
configuração quanto do firmware/sistema operacional através da interface gráfica, assim
como permitir ao administrador agendar procedimentos de backups da configuração em
determinado  dia  e  hora.  O  appliance  deve  armazenar  no  mínimo  02  (duas)  versões
distintas do sistema operacional, sendo possível escolher qual versão será inicializada; de
backups da configuração em determinado dia e hora.
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2. FUNCIONALIDADES DE FIREWALL

Devem ter a capacidade de operar de forma simultânea mediante o uso
de suas interfaces físicas nos seguintes modos:

Modo sniffer (monitoramento e análise do tráfego de rede), camada 2
(L2) e camada 3 (L3);

Modo sniffer, para inspeção via porta espelhada do tráfego de dados da
rede;

Modo Camada – 2 (L2), para inspeção de dados em linha e ter visibilidade
e controle do tráfego em nível de aplicação;

Modo Camada – 3 (L3), para inspeção de dados em linha e ter visibilidade
e controle do tráfego em nível de aplicação operando como default gateway das redes
protegidas;

Modo misto de trabalho Sniffer, L2 e L3 em diferentes interfaces físicas.

Possuir DHCP Server interno;

Suporte a encaminhamento de pacotes UDPs multicast/broadcast entre
diferentes  interfaces  e  zonas  de  segurança  como  como  DHCP  Relay,  suportando  os
protocolos e portas:

Time service—UDP porta 37

DNS—UDP porta 53

DHCP—UDP portas 67 e 68

Net-Bios DNS—UDP porta 137

Net-Bios Datagram—UDP porta 138

Wake On LAN—UDP porta 7 e 9

mDNS—UDP porta 5353

Suporte a Jumbo Frames;

Implementar subinterfaces ethernet lógicas;

Deve suportar os seguintes tipos de NAT:

Nat dinâmico (Many-to-1);

Nat dinâmico (Many-to-Many);

Nat estático (1-to-1);

NAT estático (Many-to-Many);

NAT estático bidirecional 1-to-1;

Tradução de porta (PAT);

NAT de origem;

NAT de destino;

Suportar NAT de origem e NAT de destino simultaneamente.

Prover  mecanismo  contra  ataques  de  falsificação  de  endereços  (IP
Spoofing)
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Implementar mecanismo de sincronismo de horário através do protocolo
NTP. Para tanto o appliance deve realizar a pesquisa em pelo menos 03 servidores NTP
distintos, com a configuração do tempo do intervalo de pesquisa;

Possuir  gerenciamento  de  tráfego  de  entrada  ou  saída,  por  serviços,
endereços IP e regra de firewall, permitindo definir banda mínima garantida e máxima
permitida em porcentagem (%) para cada regra definida.

Implementar 802.1p e classe de serviços CoS (Class of Service) de DSCP
(Differentiated Services Code Points);

Permitir remarcação de pacotes utilizando TOS e/ou DSCP;

Suporte a Policy Based Routing (PBR), com a capacidade de roteamento
por  endereço  de  origem, endereço  de destino,  serviço,  interface  ou todas as  opções
simultâneas.

Suporte a protocolos multicasts;

Suportar protocolos de roteamento RIP, RIPng, OSPF e OSPFv3;

Suportar Equal Cost Multi-Path (ECMP)

Para  IPv4,  deve  suportar  roteamento  estático  e  dinâmico  (RIPv2  e
OSPFv2);

Para IPv6, deve suportar roteamento estático e dinâmico (OSPFv3, RIPng);

A solução deve suportar integralmente o padrão IPv6, assim como criação
de regras com objetos que utilizem endereços IPv4 ou IPv6.

Deve suportar no mínimo as seguintes funcionalidades ou protocolos para
o padrão de endereçamento IPv6:

Tunel 6 to 4,

regras de acesso,

objetos de endereço,

limitador de conexões IPv6,

monitor de conexões,

DHCP,

gerenciamento HTTPS via IPv6,

NAT IPv6,

proteção contra ataques do tipo IP Spoofing para IPv6,

captura de pacotes IPv6,

interface VLAN com endereço IPv6,

VPN SSL com o uso do IPv6,

controle de URL,

Antimalware e antivírus,

controle de aplicação,

IPS,

IKEv2,

ICMP6,
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SNMP,

alta disponibilidade,

RFC 1981 Path MTU Discovery for IPv6,

RFC 2460 IPv6 specification,

RFC 2464 Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks;

Deve possuir suporte a log via syslog;

Deve possuir  mecanismo para  possibilitar  a  aplicação  de  atualizações
para o firewall remotamente através da interface gráfica;

Deve permitir a visualização em tempo real das conexões TCP e sessões
UDP que se encontrem ativas através do firewall.

Deve permitir  a geração de gráficos em tempo real,  representando os
serviços mais utilizados e as máquinas mais acessadas em um dado momento;

Deve permitir a visualização de estatísticas do uso de CPU do appliance o
através da interface gráfica em tempo real;

A  solução  deverá  suportar  a  tecnologia  de  SD-WAN e  deverá  ter,  no
mínimo, as seguintes funcionalidades:

Suportar e implementar QoS com classificação, marcação e priorização
de tráfego com base em endereço IP de origem/destino,  portas TCP/UDP de origem e
destino, DSCP (Differentiated Services Code Point), tipo de aplicação camada 7 e traffic
shaping nas interfaces;

Capacidade de  realizar  a  saída  local  de  internet  para  alguns  tráfegos
selecionados a partir, no mínimo, dos parâmetros de IP, porta e URL;

Controle de caminho automático baseado em políticas, com habilidade de
selecionar o caminho, no mínimo, através dos seguintes parâmetros simultâneos ou não:

tipo de aplicação;

prioridade de negócio;

latência;

jitter;

perda de pacotes.

A  comutação  dos  caminhos  deve  ocorrer  de  maneira  dinâmica  e
automática baseada nas políticas previamente aplicadas.

Permitir  a  alteração  da  política  de  encaminhamento  sem  impacto  no
tráfego.

Implementar  tecnologia  de  reconhecimento  de  aplicações  conhecidas
(DPI),  como Office 365, Facebook e Youtube, como também subaplicações associadas
como Facebook Messenger e Office 365 Outlook.

3. PREVENÇÃO DE INTRUSÃO

Devem possuir módulo de IPS integrados ao próprio appliance de firewall
e a console de gerência deverá residir na mesma console centralizada dos appliances de
segurança, com suporte a pelo menos 3.000 assinaturas;

Deverá  possuir  os  seguintes  mecanismos  de  detecção:  assinaturas  e
trabalhar em conjunto com o controle de aplicações;
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Deve  fazer  a  inspeção  de  todo  o  pacote,  independentemente  do
tamanho;

Deve fazer a inspeção de todo o tráfego de forma bidirecional, analisando
qualquer tamanho de pacote sem degradar a performance do equipamento solicitada
neste edital;

Possuir  capacidade  de  remontagem  de  pacotes  para  identificação  de
ataques;

Deve receber e implementar em tempo real atualizações para os ataques
emergentes sem a necessidade de reiniciar o appliance;

Para  cada  proteção  de  segurança,  deve  ser  possível  consultar
informações no site do fabricante;

Deve possuir a capacidade de criar uma regra de exceção a partir do log
visualizado na gerência centralizada;

As regras de exceção devem possuir: origem, destino e serviço;

A solução deve ser capaz de inspecionar tráfego HTTPS.

Deverá  possuir  capacidade  de  análise  de  tráfego  para  a  detecção  e
bloqueio  de  anomalias  como Denial  of  Service  (DoS)  do  tipo  Flood,  Scan,  Session  e
Sweep;

Detecção de anomalias;

Deve possuir política capaz de definir o modo de operação (bloqueio ou
detecção);

O módulo de IPS deve possuir assinaturas voltadas para ambientes de
servidores de SMTP, Web e DNS;

O mecanismo de inspeção deve receber e implementar em tempo real
atualizações de novas assinaturas sem a necessidade de reiniciar o appliance;

Para cada proteção, ou para todas as proteções suportadas, deve incluir a
opção de adicionar exceções baseado na origem e destino;

Deve ser capaz de detectar e bloquear ataques nas camadas de rede e
aplicação, protegendo pelo menos os seguintes serviços: Aplicações web, serviços de e-
mail, DNS, FTP, SQL Injection, ataques a sistemas operacionais e VOIP;

Deve incluir proteção contra worms;

Deve  incluir  uma  tela  de  visualização  situacional  a  fim  de  monitorar
graficamente a quantidade de alertas de diferentes severidades e a evolução ao logo do
tempo dispondo o sumario quantitativo das ameaças analisadas;

Deve possuir esquema de atualização de assinaturas através de um click;

Atualização  de  modo  offline,  onde  poder  ser  baixado  na  base  do
fabricante e posteriormente fazer o upload do arquivo na solução;

A solução deve suportar importar certificados de servidor para inspeções
de tráfego seguro HTTP (HTTPS) de entrada. Depois de importar esses certificados,  a
solução deve permitir o IPS para Inspeção segura HTTP(HTTPS);

A  solução  deverá  ser  capaz  de  inspecionar  e  proteger  apenas  hosts
internos;

A solução deverá possuir proteções para sistemas SCADA;
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Solução  deverá  permitir  que  o  administrador  bloqueie  facilmente  o
tráfego  de  entrada  e/ou  saída  com  base  em  países,  sem  a  necessidade  de  gerir
manualmente os ranges de endereços IP dos países que deseja bloquear.

4. FILTRO DE URL

Para prover  maior  visibilidade e controle dos acessos dos usuários  do
ambiente, deve ser incluído um módulo de filtro de URL integrado no firewall;

Deve possuir base contendo no mínimo 20 milhões de sites internet web
já registrados e classificados com atualização automática;

Deve implementar filtro de conteúdo transparente para o protocolo HTTP,
de forma a dispensar a configuração dos browsers das máquinas clientes;

A plataforma de proteção deve possuir as seguintes funcionalidades de
filtro de URL:

Deve permitir a criação de listas personalizadas de URLs permitidas e
bloqueadas (lista branca e lista negra);

Deve  permitir  especificar  política  por  tempo,  ou  seja,  a  definição  de
regras para um determinado horário ou período (dia, mês, ano, dia da semana e hora);

Deve permitir a criação de políticas por usuários, grupos de usuários, IPs,
redes e grupos de redes;

O  mecanismo  de  Controle  de  aplicação  Web/URL  deve  apresentar
contagem de utilização de regra de acordo com a utilização (hit count);

Deverá permitir criar política de confirmação de acesso

Deve possibilitar a inspeção de tráfego HTTPS (Inbound/Outbound), sendo
que para a opção de Outbound não será necessário efetuar o "man-inthe- middle", ou
seja, a solução deverá prover mecanismo que irá analisar a conexão HTTPS para verificar
se a URL solicitada está na lista  de permissões de acesso,  de acordo com a política
configurada;

Deverá permitir que o administrador adicione filtros por palavra-chave de
modo específico;

Deverá permitir o bloqueio Web através de senha pré-configurada pelo
administrador;

Deverá permitir  o controle,  sem instalação de cliente de software,  em
equipamentos que solicitem saída a internet  para que,  antes de iniciar a navegação,
expanda-se um portal de autenticação residente no firewall (Captive Portal);

A solução deve fornecer um mecanismo para solicitação de categorização
de URL caso esta não esteja categorizada ou categorizada incorretamente;

Deve suportar recurso de autenticação única para todo o ambiente de
rede, ou seja, utilizando a plataforma de autenticação atual que pode ser de LDAP ou AD;
o perfil de cada usuário deverá ser obtido automaticamente para o controle das políticas
de Filtro de Conteúdo sem a necessidade de uma nova autenticação.

Deve suportar  a  criação de políticas  baseadas  no  controle  por  URL e
categoria de URL;

Deve suportar base ou cache de URLs local no appliance ou possibilitar a
replicação da base de conhecimento de URLs do fabricante via instalação de máquina
virtual, a infraestrutura da máquina virtual (VM) para uso desse recurso será fornecida
pelo CONTRATANTE, evitando delay de comunicação/validação das URLs;
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Deve possuir pelo menos 50 categorias de URLs;

Deve suportar a criação de categorias de URLs customizadas;

Deve suportar a exclusão de URLs do bloqueio, por categoria;

Deverá possibilitar a categorização ou recategorização de URL caso não
esteja categorizada ou categorizada incorretamente;

A solução deverá permitir um mecanismo que permita sobrescrever as
categorias de URL;

Deve permitir a customização de página de bloqueio. 

5. CONTROLE DE APLICAÇÕES

Os dispositivos de proteção de rede deverão possuir a capacidade de
reconhecer  aplicações,  independente  de  porta  e  protocolo,  com  as  funcionalidades
descritas;

Deve ser possível a liberação e bloqueio de aplicações sem a necessidade
de liberação de portas e protocolos.

Deve  possuir  capacidade  para  realizar  filtragens/inspeções  dentro  de
portas  TCP  conhecidas  por  exemplo  porta  80  http,  buscando  por  aplicações  que
potencialmente expõe o ambiente como: P2P, Kazaa, Morpheus, BitTorrent ou messengers

Deve ser capaz de controlar o uso dos serviços de Instant Messengers
como MSN, YAHOO, Google Talk, ICQ, de acordo com o perfil de cada usuário ou grupo de
usuários, de modo a definir, para cada perfil, se ele pode ou não realizar download e/ou
upload de arquivos, limitar as extensões dos arquivos que podem ser enviados/recebidos
e permissões e bloqueio de sua utilização baseados em horários pré-determinados pelo
administrador será obrigatório para este item.

Deverá  controlar  software  FreeProxy  tais  como  ToR,  Ultrasurf,
Freegate,etc.

Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por endereço IP
de origem;

Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por subrede de
origem e destino;

Deverá atualizar a base de assinaturas de aplicações automaticamente;

Deverá limitar a banda (download/upload) usada por aplicações (traffic
shaping), baseado no IP de origem, usuários e grupos do LDAP/AD;

A solução  de  controle  de  aplicação  WEB deve criar  regras  granulares
possibilitando  adicionar  tipos  de  aplicação  WEB e  categorias  por  regra,  sendo  assim
criando controle granular de qualquer tipo de acesso não permitido pela empresa;

Deve implementar múltiplos métodos de identificação e classificação das
aplicações, por pelo menos checagem de assinaturas e protocolos;

Caso a solução não tenha assinaturas pré-definidas na solução, deverá
possibilitar a criação ou importação de assinaturas personalizadas para os seguintes tipos
ou protocolos: HTTP, FTP, Email e extensão de arquivos.

O administrador deve ser capaz de configurar quais comandos FTP são
aceitos e quais são bloqueados a partir de comandos FTP pré-definidos;

Deve possibilitar que o controle de portas seja aplicado para todas as
aplicações;
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Deverá  possibilitar  a  diferenciação  de  tráfegos  Peer2Peer  (Bittorrent,
emule, uTorrent, etc.) possuindo granularidade de controle/políticas para os mesmos;

Deve  possibilitar  a  diferenciação  e  controle  de  partes  das  aplicações
como por exemplo permitir o Facebook e bloquear chat;

Deverá  possibilitar  a  diferenciação  de  aplicações  Proxies  possuindo
granularidade de controle/políticas para os mesmos;

Deve ser possível a criação de grupos estáticos de aplicações e grupos
dinâmicos de aplicações baseados em características das aplicações como:

Nível de risco da aplicação.

Categoria de aplicações.

6. PROTEÇÃO CONTRA VÍRUS E BOT-NETS

Deve  possuir  módulo  de  antivírus  e  antibot  integrado  no  próprio
appliance de segurança;

A solução deve possuir nuvem de inteligência proprietária do fabricante
onde seja responsável em atualizar toda a base de segurança dos appliances através de
assinaturas;

Deve implementar modo de configuração totalmente transparente para o
usuário final e usuários externos, sem a necessidade de configuração de proxies, rotas
estáticas e qualquer outro mecanismo de redirecionamento de tráfego;

Deve implementar funcionalidade de detecção e bloqueio de callbacks;

A  solução  deverá  ser  capaz  de  detectar  e  bloquear  comportamento
suspeito ou anormal da rede;

A  solução  Antibot  deve  possuir  mecanismo  de  detecção  que  inclui,
reputação de endereço IP;

Deve implementar interface gráfica WEB segura, utilizando o protocolo
HTTPS.

Deve implementar interface CLI segura através do protocolo SSH;

Deve possuir antivírus em tempo real, para ambiente de gateway internet
integrado a plataforma de segurança para os seguintes protocolos: HTTP, HTTPS, SMTP,
IMAP, POP3, FTP, CIFS e TCP Stream;

A  solução  deve  permitir  criar  regras  de  exceção  de  acordo  com  a
proteção;

Deve  possuir  visualização  na  própria  interface  de  gerenciamento
referente aos top incidentes através de hosts ou incidentes referentes a incidentes de
vírus e Bots;

Deve permitir o bloqueio de malwares (vírus, worms, spyware e etc);

A solução deve ser capaz de proteger contra ataques para DNS;

A solução deverá ser gerenciada a partir  de uma console centralizada
com políticas granulares;

A solução deve ser capaz de prevenir acesso a websites maliciosos;

A solução deve ser capaz de realizar inspeção de tráfego SSL e SSH;

A solução deverá receber atualizações de um serviço baseado em cloud;

A solução deverá ser capaz de bloquear a entrada de arquivos maliciosos;
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A solução Antivírus  deverá suportar análise de arquivos que trafegam
dentro do protocolo CIFS;

A solução deve suportar funcionalidade de GeoIP, ou seja, a capacidade
de identificar, isolar e controlar tráfego baseado na localização (origem e/ou destino),
incluindo  a  capacidade  de  configuração  de  listas  customizadas  para  esta  mesma
finalidade.

7. PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES AVANÇADOS

A solução deverá prover as funcionalidades de inspeção de tráfego de
entrada  e saída  de malwares não conhecidos ou do tipo APT  com filtro  de  ameaças
avançadas e análise de execução em tempo real,  e inspeção de tráfego de saída de
callbacks;

Deve  suportar  os  protocolos  HTTP  assim  como  inspeção  de  tráfego
criptografado através de HTTPS e TLS;

A solução deve ser capaz de inspecionar o tráfego criptografado SSL e
SSH;

Deve identificar e bloquear a existência de malware em comunicações de
entrada e saída, incluindo destinos de servidores do tipo Comando e Controle;

Deve implementar mecanismo de bloqueio de vazamento não intencional
de dados oriundos de máquinas existentes no ambiente LAN em tempo real;

Deve  implementar  detecção  e  bloqueio  imediato  de  malwares  que
utilizem mecanismo de exploração em arquivos no formato PDF, sendo que a solução
deve inspecionar arquivo PDF com até 10Mb;

Deve  implementar  a  análise  de  arquivos  maliciosos  em  ambiente
controlado com, no mínimo, sistema operacional Windows e Android;

Deve  conter  ameaças  de  dia  zero  permitindo  ao  usuário  final  o
recebimento de arquivos livres de malware;

A  tecnologia  de  máquina  virtual  deverá  suportar  diferentes  sistemas
operacionais, de modo a permitir a análise completa do comportamento do malware ou
código malicioso sem utilização de assinaturas;

A solução deve possuir nuvem de inteligência proprietária do fabricante
onde seja responsável em atualizar toda a base de segurança dos appliance através de
assinaturas.

Deve  implementar  a  visualização  dos  resultados  das  análises  de
malwares de dia zero nos diferentes sistemas operacionais dos ambientes controlados
(sandbox) suportados;

Deve implementar modo de configuração totalmente transparente para o
usuário final e usuários externos, sem a necessidade de configuração de proxies, rotas
estáticas e qualquer outro mecanismo de redirecionamento de tráfego;

Conter ameaças avançadas de dia zero;

Toda  análise  deverá  ser  realizada  de  forma  automatizada  sem  a
necessidade de criação de regras específicas e/ou interação de um operador;

Deve implementar mecanismo do tipo múltiplas fases para verificação de
malware e/ou códigos maliciosos;

Toda  a  análise  e  bloqueio  de  malwares  e/ou  códigos  maliciosos  deve
ocorrer em tempo real. Não serão aceitas soluções que apenas detectam o malware e/ou
códigos maliciosos;
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Suportar  a  análise  de  arquivos  do  pacote  office
(.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx) e Android APKs no ambiente controlado;

Deve implementar a análise de arquivos executáveis, DLLs e ZIP em SSL
no ambiente controlado;

Deve possuir antivírus em tempo real, para ambiente de gateway internet
integrado a plataforma de segurança para os seguintes protocolos: HTTP, HTTPS, SMTP,
POP3, FTP, IMAP e CIFS;

Deve ser capaz de conter ameaças de dia zero de forma transparente
para o usuário final;

Deve conter  ameaças de dia  zero através de tecnologias  em nível  de
emulação e código de registro;

Deve implementar mecanismo de pesquisa por diferentes intervalos de
tempo;

Deve conter ameaças de dia zero via tráfego de internet;

Deve permitir a contenção de ameaças de dia zero sem a alteração da
infraestrutura de segurança;

Deve  conter  ameaças  de  dia  zero  que  possam  burlar  o  sistema
operacional emulado;

A  solução  deve  permitir  a  criação  de  White  list  baseado  no  MD5  do
arquivo;

Deve  conter  ameaças  de  dia  zero  antes  da  execução  e  evasão  de
qualquer código malicioso;

Deve conter exploits avançados;

A análise “In Cloud” ou local deve prover informações sobre as ações do
Malware na máquina infectada, informações sobre quais aplicações são utilizadas para
causar/propagar a infecção, detectar aplicações não confiáveis utilizadas pelo Malware,
gerar  assinaturas  de  Antivírus  e  Antispyware  automaticamente,  definir  URLs  não
confiáveis utilizadas pelo novo Malware e prover Informações sobre o usuário infectado
(seu endereço IP e seu login de rede);

Deve suportar a submissão manual de arquivos para análise através do
serviço de Sandbox.

8. VPN

Suportar  no  mínimo  10  túneis  VPN  IPSEC  do  tipo  site-to-site  já
licenciadas;

Suportar  no  mínimo  1  túneis  VPN  IPSEC  do  tipo  client-to-site  já
licenciadas podendo suportar no futuro, baseado na aquisição de licenciamento, 5 túneis;

Suportar  no mínimo 1 conexões clientes  do tipo  SSL sem custo e 10
licenças/conexões futuras baseadas em licenciamento adicional;

Suportar políticas de roteamento sobre conexões VPN IPSEC do tipo site-
to-site com diferentes métricas e serviços. A rota poderá prover aos usuários diferentes
caminhos redundantes sobre todas as conexões VPN IPSEC;

Implementar os esquemas de troca de chaves manual, IKE e IKEv2 por
Pré-Shared Key, Certificados digitais e XAUTH client authentication;

Permitir a definição de um gateway redundante para terminação de VPN
no caso de queda do circuito primário;
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Permitir que sejam criadas políticas de roteamento estático utilizando IPs
de origem, destino, serviços e a própria VPN como parte encaminhadora deste tráfego
sendo este visto pela regra de roteamento, como uma interface simples de rede para
encaminhamento do tráfego;

Suportar  a  criação  de  túneis  IP  sobre  IP  (IPSEC  Tunnel),  de  modo  a
possibilitar  que  duas  redes  com endereço  inválido  possam se  comunicar  através  da
Internet.

9. AUTENTICAÇÃO

Permitir a utilização de LDAP, AD e RADIUS;

Permitir  o  cadastro  manual  dos  usuários  e  grupos  diretamente  na
interface de gerência remota do Firewall, caso onde se dispensa um autenticador remoto
para o mesmo;

Permitir a integração com qualquer autoridade certificadora emissora de
certificados X509 que seguir o padrão de PKI descrito na RFC 2459, inclusive verificando
as  CRLs  emitidas  periodicamente  pelas  autoridades,  que  devem  ser  obtidas
automaticamente pelo firewall via protocolos HTTP e LDAP;

Permitir o controle de acesso por usuário, para plataformas Windows Me,
NT, 2000, 2000, XP, Windows 7, Windows 8 e Windows 10 de forma transparente, para
todos os serviços suportados, de forma que ao efetuar o logon na rede, um determinado
usuário tenha seu perfil de acesso automaticamente configurado;

Permitir a restrição de atribuição de perfil de acesso a usuário ou grupo
independente ao endereço IP da máquina que o usuário esteja utilizando.

Suportar recurso de autenticação única para todo o ambiente de rede, ou
seja, utilizando a plataforma de autenticação atual que pode ser de LDAP ou AD; o perfil
de cada usuário deverá ser obtido automaticamente através de regras no Firewall DPI
(Deep  Packet  Inspection)  sem  a  necessidade  de  uma  nova  autenticação  como  por
exemplo,  para  os  serviços  de  navegação  a  Internet  atuando  assim  de  forma  toda
transparente ao usuário. Serviços como HTTP, HTTPS devem apenas consultar uma base
de dados de usuários e grupos de servidores 2008/2012 com AD.

10. ADMINISTRAÇÃO

Suportar  no  mínimo  250 usuários  autenticados  com serviços  ativos  e
identificados passando por este dispositivo de segurança em um único dispositivo de
segurança. Políticas baseadas por grupos de usuários deverão ser suportadas por este
dispositivo. Está comprovação poderá ser exigida em testes sobe o ambiente de produção
com o fornecimento do produto para comprovação deste e demais itens.

Permitir  a  criação  de  perfis  de  administração  distintos,  de  forma  a
possibilitar a definição de diversos administradores para o firewall, cada um responsável
por determinadas tarefas da administração;

Fornecer gerência remota, com interface gráfica nativa;

Fornecer interface gráfica para no mínimo 3 usuários;

A interface gráfica deverá possuir assistentes para facilitar a configuração
inicial e a realização das tarefas mais comuns na administração do firewall, incluindo a
configuração de VPN IPSECs, NAT, perfis de acesso e regras de filtragem;

Possuir  mecanismo  que  permita  a  realização  de  cópias  de  segurança
(backups) e sua posterior restauração remotamente, através da interface gráfica, sem
necessidade de se reinicializar o sistema;
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Permitir  a  visualização  em  tempo  real  de  todas  as  conexões  TCP  e
sessões UDP que se encontrem ativas através do firewall e a remoção de qualquer uma
destas sessões ou conexões;

Permitir  a  visualização  de  estatísticas  do  uso  de  CPU,  memória  da
máquina onde o firewall está rodando e tráfego de rede em todas as interfaces do Firewall
através da interface gráfica remota, em tempo real e em forma tabular e gráfica;

Permitir a conexão simultânea de vários administradores, sendo um deles
com poderes de alteração de configurações e os  demais  apenas de visualização das
mesmas. Permitir que o segundo ao se conectar possa enviar uma mensagem ao primeiro
através da interface de administração.

Possibilitar o registro de toda a comunicação realizada através do firewall,
e de todas as tentativas de abertura de sessões ou conexões que forem recusadas pelo
mesmo;

Possuir interface orientada a linha de comando para a administração do
firewall a partir do console ou conexão SSH sendo está múltiplas sessões simultâneas.

Possuir mecanismo que permita inspecionar o tráfego de rede em tempo
real (sniffer) via interface gráfica, podendo opcionalmente exportar os dados visualizados
para arquivo formato PCAP e permitindo a filtragem dos pacotes por protocolo, endereço
IP origem e/ou destino e porta IP origem e/ou destino, usando uma linguagem textual;

Permitir  a  visualização  do  tráfego  de  rede  em  tempo  real  tanto  nas
interfaces de rede do Firewall quando nos pontos internos do mesmo: anterior e posterior
à filtragem de pacotes, onde o efeito do NAT (tradução de endereços) é eliminado;

Possuir  sistema  de  respostas  automáticas  que  possibilite  alertar
imediatamente o administrador através de e-mails, janelas de alerta na interface gráfica,
execução de programas e envio de Traps SNMP.

11. RELATÓRIO

Ser capaz de visualizar, de forma direta no appliance e em tempo real, as
aplicações  mais  utilizadas,  os  usuários  que  mais  estão  utilizando  estes  recursos
informando sua sessão, total de pacotes enviados, total de bytes enviados e média de
utilização em Kbps, URLs acessadas e ameaças identificadas;

Possibilitar a geração de pelo menos os seguintes tipos de relatório com
cruzamento  de  informações,  mostrados  em  formato  HTML:  máquinas  acessadas  X
serviços bloqueados, usuários X URLs acessadas, usuários X categorias Web bloqueadas
(em caso de utilização de um filtro de conteúdo Web);

Possibilitar  a  geração  de  pelo  menos  os  seguintes  tipos  de  relatório,
mostrados  em  formato  HTML:  máquinas  mais  acessadas,  serviços  mais  utilizados,
usuários que mais utilizaram serviços, URLs mais visualizadas, ou categorias Web mais
acessadas (em caso de existência de um filtro de conteúdo Web), maiores emissores e
receptores de e-mail;

Permitir  o  envio  dos  relatórios,  através  de  email  para  usuários
prédefinidos;

Possuir  relatórios  prédefinidos  na  solução  e  permitir  a  criação  de
relatórios customizados;

Possibilitar  a  geração  dos  relatórios  sob  demanda  e  através  de
agendamento diário, semanal e mensal. No caso de agendamento, os relatórios deverão
ser publicados de forma automática;

Disponibilizar download dos relatórios gerados.
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12. GARANTIA, SUPORTE E LICENCIAMENTO

O  licenciamento  para  todos  os  serviços  de  Next  Generation  Firewall
deverá ser de 60 meses.

Deverá ser  fornecida licença  para  gerenciamento do equipamento por
meio do Sonicwall GMS;

A garantia deverá ser de 60 meses para hardware e licenças fornecidas.

Deve contemplar  suporte  do  Fabricante  pelo  período  vigente,  com no
mínimo, as seguintes características:

O suporte do fabricante deve ter um sistema de abertura de chamados
para acompanhamento – funcionando 24 horas por dia e 7 dias por semana

Deve assegurar a utilização de novas versões de software da solução sem
ônus a Licitante, sempre que esta estiver disponível a qualquer cliente

Deve permitir o acesso à base de conhecimento da solução.

13. COMPATIBILIDADE

É  exigida  total  compatibilidade  do  equipamento  ofertado  com  a
plataforma  de  gerenciamento  e  de  relatórios  Sonicwall  Global  Managment  Systems
(GMS), em pleno uso por este Tribunal;

Caso a licitante não cote produto da marca Sonicwall, deverá apresentar
declaração da mesma que indique que o produto ofertado tem total compatibilidade com
o Sonicwall GMS.

Especificações do Item 02

Extensão de Garantia para Sonicwall SOHO por 36 meses

CARACTERISTICAS GERAIS

Compatibilidade com o firewall SonicWall SOHO em uso por este Tribunal;

Licença:  COMPREHENSIVE  GATEWAY  SECURITY  SUITE  BUNDLE  FOR
SONICWALL SOHO SERIES 3YR;

PartNumber: 01-0SSC-0689.

Especificações do Item 03

Extensão de Garantia para Sonicwall SOHO por 60 meses

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Compatibilidade com o firewall SonicWall SOHO em uso por este Tribunal;

Licença:  COMPREHENSIVE  GATEWAY  SECURITY  SUITE  BUNDLE  FOR
SONICWALL SOHO SERIES 5YR;

PartNumber: 02-SSC-1730.

LOTE 2

CONDIÇÕES GERAIS

Deverá  haver  total  integração  e  compatibilidade  de  todos  os
componentes deste lote com a solução de gerenciamento Sonicwall GMS, em uso no TRE-
AL;

Minuta de edital (alterada) (0779890)         SEI 0001030-68.2020.6.02.8000 / pg. 397



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

É obrigatória a comprovação técnica de todas as características exigidas
para  os  equipamentos  e  softwares  aqui  solicitados,  independente  da  descrição  da
proposta  do  fornecedor,  através  de  documentos  que  sejam de  domínio  público  cuja
origem seja exclusivamente do fabricante dos produtos, como catálogos, manuais, ficha
de especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do fabricante através da
internet, indicando as respectivas URL (Uniform Resource Locator). A simples repetição
das  especificações  do termo de referência  sem a  devida  comprovação  acarretará  na
desclassificação da empresa proponente.

A licitante deverá apresentar comprovação de autorização do fabricante
para comercialização dos equipamentos e licenças;

Todos os itens ofertados não podem constar em listas de componentes
em end-of-life ou equivalente do fabricante pelos próximos 12 meses, indicando que o
produto são está na eminência de ser descontinuado;

As  especificações  são  mínimas,  sendo  aceitos  produtos  com
características técnicas superiores desde que plenamente compatíveis com o exigido.

Especificações do Item 04

Solução de Controle de Acesso Remoto

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Deverá suportar criação remota de VPN (Virtual Private Network) para
permitir o acesso de forma controlada e seletiva a servidores e serviços informatizados
localizados na rede interna do TRE-AL;

Somente  serão  aceitas  soluções  baseadas  em  appliance  físico,  para
montagem em rack padrão de 19";

A solução deverá ser dedicada para entregar segurança a conectividade
do usuário remoto através da tecnologia de VPN SSL, e  dessa forma não serão aceito
soluções de NGFW para este fim;

Deverá possuir  licenciamento para  no mínimo 25 usuários  conectados
simultaneamente e possibilidade de crescimento futuro para até pelo menos 400 usuários
conectados;

Performance de VPN SSL de 800 Mbps;

Mínimo 4  interfaces de rede 10/100/1000 Base-TX. Todas as interfaces
devem possuir  mecanismo de autosense e seleção seleção automática de modo half-
duplex/full-duplex. A seleção da velocidade e duplex deve ser realizada obrigatoriamente
através da interface gráfica de gerenciamento.

Fonte de alimentação interna ao gabinete, com chaveamento automático
de 100-240 VAC;

Deverá  suportar  criação  de  portal,  utilizando  SSL/TLS,  que  permita  a
publicação  de  serviços  e  possibilite  os  usuários  externos  autorizados  o  acesso  aos
sistemas internos;

Deverá possuir certificação ICSA SSL-TLS;

A solução deverá suportar o Compartilhamento de arquivos seguro;

O  portal  deverá  permitir  que  o  usuario  final  possa  definir  Favoritos
(atalhos),  os  atalhos podem ser,  aplicativos Web HTTP /  HTTPS,  RDP,  ICA,  VNC, SSH,
Telnet, Pastas partilhadas, Citrix XenDesktop;
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O  portal  deverá  suportar  publicação  definidas  pelo  administrador  de
aplicações Web,  juntamente com suporte a  HTML5 para RDP,  VNC,  Citrix  ICA,  SSH e
Telnet.

Deverá  suportar  cliente  nativo  em  HTM5  para  as  aplicações  Citrix
XenDesktop, XenApp e File Explorer;

O portal da web também permitirá o acesso a qualquer aplicativo TCP ou
UDP no modo de encapsulamento (Citrix, Terminal Services, VoIP, etc).

A solução deve ter um portal especial para dispositivos celulares como
smartphones e tablets;

A solução deverá suportar a conexão de múltiplos sistemas operacionais,
como Windows, Android, IOS, Chromebook e MacOS;

Deverá  ser  compatível  com,  pelo  menos,  os  navegadores  Internet
Explorer, Google Chrome e Mozila Firefox em suas últimas versões;

Suporte à comunicação dos usuários remotos no modo L3 Tunnel, onde os
usuarios recebem um endereço IP específico;

Permitir que os clientes Windows tenham capacidade de se auto conectar
na VPN L3, sem a necessidade de intervenção do usuario;

A solução  deverá ter  suporte para  verificações  na estação do usuario
durante o processo de autenticação e permitir a criação de regras granulares de controle
de acesso com base no status de integridade do dispositivo de conexão;

O recurso de controle do usuario final deve permitir checar no mínimo os
seguintes  parâmetros,  para  todos  os  sistemas  operacionais:  vesão  do  sistema
operacional, certificado instalado no endpoint, diretorio e nome de arquivo;

Deverá permitir que o usuário remoto possa acessar apenas os recursos
permitidos de acordo com sua função ou papel. O acesso pode ser controlado por usuário
ou grupos de usuários;

A  solução  deverá  suportar  autenticação  via  LDAP,  Radius,  NTLM  e
Kerberos.

Deverá suporta que o usuários alterem suas senhas remotamente;

Para  dispositivos  móveis,  como  celuares  e  tablets,  a  solução  deve
permitir que esses dispositivos utilizem o recurso de autenticação biométrica;

Deverá suportar Autenticação de  Multi-fator (MFA) ou Autenticação de
dois fatores (2FA);

Deverá suportar OTP para auticação de dois fatores (2FA), no minimo via
mensagem de correio eletrônico ou SMS;

Deverá suportar TOTP (Time Based One Time Password) com no minimo
integração as aplicaçoes de TOTP  Google Authenticator e Microsoft Authenticator;

Deverá permitir autenticar os usuarios via Cerficados Digital X.509;

A  solução  deverá  permitir  autenticação  única  ou  Single  Sing-On,
possibilitando que os usuários  se conectem às aplicacões disponíeis  no portal  sem a
necessidade de se reautenticarem ou seja nenhum login adicional ou VPN é necessária;

A  solução  deverá  impedir  ataques  desconhecidos  do  tipo  zero-day
diretamente no gateway com correção automatizada;
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A solução  deverá  integrar-se  em solução  baseada  em nuvem do  tipo
sandbox para verificar todos os arquivos enviados por usuários conectados, garantido que
os arquivos enviados aos servidores corporativos não sejam arquviso maliciosos;

A Solução deverá possuir detecção Geo IP e proteção contra Botnets;

A solução deverá suportar o modo Split-Tunnel e o modo Redirect-All com
o encapsulamento SSL / TLS;

A solução deverá permitir a configuração do perfil do dispositivo usando
uma lista abrangente e predefinida de soluções de:  antivírus,  firewall  pessoal  e  anti-
spyware para plataformas Windows, Mac e Linux;

A  solução  deverá  permitir  que  os  administradores  definam  quais
aplicativos  móveis  específicos  podem acessar  recursos  na rede  através  de  túneis  de
aplicativos individuais. As políticas de App Access Control (ACC) são aplicadas tanto a o
cliente e o servidor, fornecendo proteção robusta ao perímetro;

A  solução  deverá  prover  suporte  de  autenticação  usando  uma
infraestrutura Kerberos existente, sem a necessidade de confiar nos serviços de front-end
para delegar um serviço;

A solução deverá possuir mecanismos que garantam aos administradores
da  solução  meios  que  concedam  ou  neguem  acesso  com  base  nas  políticas
organizacionais  e  definam ações  de  correção  nas  sessões  de  quarentena.  A  política
baseada em objeto deverá utilizar elementos de rede, recurso, identidade, dispositivo,
aplicativo, dados e hora;

O  sistema deve  ter  um mecanismo  de inspeção  para  o  equipamento
remoto que valida pelo menos, arquivos presentes no computador remoto, chaves de
registro,  associação  ao  domínio  do  Active  Directory,  versão  do  sistema  operacional,
presença de antivírus, antispyware ou firewall pessoal;

No caso de dispositivos móveis, deverá suportar no minimo identificador
de dispositivo (IMEI),  Detecção de JailBreak em dispositivos Apple IOS - Detecção de
ROOT para dispositivos Android;

Deverá suportar que a inspeção não sejá feita apenas no momento do
acesso, mas também periodicamente;

Dependendo das condições do equipamento remoto, ele entrará receberá
permissão conexão no portal que possuirá as os acessos de acordo com o seu perfil de
usuario ou grupo de usuário definido pelo administrador, se o computador não atender
aos requisitos mínimos, o equipamento remoto será enviado a uma área de  quarentena,
evitando assim que equipamentos fora da politica de acesso do orgão ingressem na rede;

O sistema deve permitir ou restringir o acesso a clientes que possuem
atualização de o antivírus em um determinado período de tempo, porexemplo, não mais
que 15 dias;

O gerenciamento da solução deve ser baseado na Web;

Deverá suportar o gerenciamento SNMP;

A solução deve permitir gerenciamento centralizado, via ferramenta de
gestão   GMS  (GLOBAL  MANAGEMENT  SYSTEM),  com  possibilidade  de  Backup  de
configurações,

Upgrade de firmware e status da solução;

Deverá suportar Syslog e NTP.

GARANTIA E SUPORTE
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Garantia/Suporte por um período de 60 meses;

Deve contemplar  suporte  do  Fabricante  pelo  período  vigente,  com no
mínimo, as seguintes características:

O suporte do fabricante deve ter um sistema de abertura de chamados
para acompanhamento – funcionando 24 horas por dia e 7 dias por semana;

Deve assegurar a utilização de novas versões de software da solução sem
custo adicional, sempre que esta estiver disponível a qualquer cliente;

Deve permitir o acesso à base de conhecimento da solução.

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

A solução deverá ser instalada e configurada por  técnicos certificados
junto ao fabricante da solução;

Deverá contemplar a configuração de toda a solução de maneira a torná-
la completamente funcional em conformidade com as necessidades apresentadas pelo
TRE-AL;

O serviço deverá ser exclusivamente realizado de forma presencial;

O  serviço  de  instalação  e  migração  somente  serão  aceitos  de  forma
provisória quando todas as funcionalidades estiverem operacionais;

O recebimento definitivo dos serviços de instalação se dará no prazo de
10  (dez)  dias  após  o  recebimento  provisório  e  se  for  constatada  a  estabilidade
operacional da solução implantada;

Transferência  de  técnlogia  do  tipo  hands-on  para  pelo  menos  03
servidores  da  STI  do  TRE-AL,  onde  deverão  ser  repassadas  todas  as  configurações
realizadas e os procedimentos de operação da solução.

Especificações do Item 05

Licenças Adicionais para a Solução de Controle de Acesso Remoto

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Pacote com 100 licenças de uso adicionais para solução de controle de
acesso remoto descrita no Item 4 desta Lote;

Suporte/Garantia por um período de 60 meses, mas mesmas condições
do descrito no Item 4 deste Lote.

 

Especificações do Item 06

Treinamento Oficial para a Solução de Controle de Acesso Remoto

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Treinamento Oficial do fabricante da solução;

Deverá ser disponibilizado de forma presencial, em centro de treinamento
com ambiente adequado para esta finalidade. Caso esta modalidade de treinamento não
esteja disponível, também será aceito treinamento em formato EAD;

Deverá ser fornecido voucher com validade mínima de 12 meses.

LOTE 3

CONDIÇÕES GERAIS
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Deverá  haver  total  integração  e  compatibilidade  de  todos  os
componentes deste lote com o cluster Sonicwall NSA 6600 em uso no TRE-AL;

É obrigatória a comprovação técnica de todas as características exigidas
para  os  equipamentos  e  softwares  aqui  solicitados,  independente  da  descrição  da
proposta  do  fornecedor,  através  de  documentos  que  sejam de  domínio  público  cuja
origem seja exclusivamente do fabricante dos produtos, como catálogos, manuais, ficha
de especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do fabricante através da
internet, indicando as respectivas URL (Uniform Resource Locator). A simples repetição
das  especificações  do termo de referência  sem a  devida  comprovação  acarretará  na
desclassificação da empresa proponente;

A licitante deverá apresentar comprovação de autorização do fabricante
para comercialização dos equipamentos e licenças.

Especificações do Item 07

Licença de Expansão para SonicWall NSA

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Licença: SonicWall NSA 6650 and 6600 Expanded License;

Partnumber: 01-SSC-4481.

 

Especificações do Item 08

Extensão de Garantia para Sonicwall NSA por 36 meses

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Licença: ADVANCED GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR NSA 6600
3YR;

PartNumber: 01-SSC-1562.

 

Especificações do Item 09

Extensão de Garantia para Sonicwall NSA por 60 meses

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Licença: ADVANCED GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR NSA 6600
5YR;

PartNumber: 01-SSC-1564.

 

Especificações do Item 10

Treinamento Oficial SonicWall Network Security Administrator

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Treinamento Oficial SonicWall Network Security Administrator (SNSA);

Deverá ser diponibilizado de forma presencial, em centro de treinamento
com ambiente adequado para esta finalidade;

Deverá ser fornecido voucher com validade mínima de 12 meses.
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Especificações do Item 11

Treinamento Oficial SonicWall Network Security Professional

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Treinamento Oficial SonicWall Network Security Professional (SNSP);

Deverá ser diponibilizado de forma presencial, em centro de treinamento
com ambiente adequado para esta finalidade;

Deverá ser fornecido voucher com validade mínima de 12 meses.

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):

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;

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.

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):

Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos
quantitativos indicados no pedido de fornecimento;

A garantia  dos equipamentos deve obedecer ao detalhamento técnico
feito e terá seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;

Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por
rede credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) equipamento(s);

O  pagamento  será  realizado  individualmente  para  cada  nota  fiscal
apresentada, após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;

Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro
uso e não deverão conter marcas, amassados, arranhões ou outros problemas e, ainda,
serem entregues em pleno estado de funcionamento;

Os  equipamentos  deverão  atender  rigorosamente  a  todas  as
especificações técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;

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 durante
o período de garantia;

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
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implique  danos  materiais  ou  técnicos  aos  equipamentos  e  acessórios,  hipótese  que
deverá ser devidamente comprovada;

 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:

O Tribunal  designará Comissão para realizar  o  recebimento provisório,
que só será emitido se os  equipamentos estiverem de acordo com as especificações
técnicas;

Após  a  entrega,  os  equipamentos  serão  submetidos  à  avaliação  e
homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal;

 O exame para comprovação das características técnicas consistirá em
avaliações e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:

Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;

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.

As  especificações  serão  avaliadas  também  por  meio  de  documentos
técnicos que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e
disponível no sítio do fabricante.

A  comissão  do  Tribunal  deverá,  após  a  comprovação  do  perfeito
funcionamento  dos  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):

A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos
bens pertencentes ao escopo desta contratação.

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

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:

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  Municipal  e
Estadual do domicílio ou sede do Fornecedor; e

Inexistência  de  fato  impeditivo  para  o  qual  tenha  concorrido  o
Fornecedor.

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.
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Direitos de Propriedade Intelectual (Art. 18, § 3º, III, a, 9):

Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que
o objeto se refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante
são resguardados por legislação nacional e internacional.

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):

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:

Advertência:

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

Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida;

Multa de:

0,25%  por  dia,  sobre  o  valor  constante  da  Nota  de  Empenho  ou
instrumento contratual, no caso de atraso injustificado na entrega do bem, limitada a
incidência a 20 (vinte) dias corridos;

No caso de atraso injustificado na entrega dos bens por prazo superior a
20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
7,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual; e

No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior a 20
(vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade
12,5%  sobre  o  valor  da  Nota  de  Empenho  ou  instrumento  contratual,  no  caso  de
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de
fornecimento;

5%  sobre  o  valor  constante  da  Nota  de  Empenho  ou  instrumento
contratual, no caso de inexecução parcial da obrigação assumida;

15% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no
caso  de  inexecução  total  da  obrigação,  podendo  haver,  ainda,  o  cancelamento  do
instrumento de fornecimento.

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

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.

O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos
para entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento de
fornecimento com a Contratada.

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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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. 

O período de atraso será contado em dias corridos. 

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. 

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.

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)

Garantia mínima de 03 (três) anos.

Estar comprovadamente ainda em produção.

Conformidade com o presente Termo de Referência.

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art.
18, § 3º, III, V)

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI 

Solicito,  com  base  na  Ata  de  Registro  de  Preços  relativa  ao  Pregão
Eletrônico suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa Empresa, o fornecimento
abaixo discriminado:

Item da Ata Descrição Qtd. Solicitada Valor Unitário
(R$) 

Valor Total (R$) 

TOTAL

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da aquisição dos bens
e  da  prestação  dos  serviços  pretendidos  serão  cobertas  com  os  recursos  a  eles
destinados.

Prazo de Entrega:  No máximo de XX (XXXXXXX)  dias  corridos após  o
recebimento da autorização de fornecimento, nota de empenho ou instrumento formal e
equivalente, conforme contrato.

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos).
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RESUMO DE STATUS DA ATA 

QUANTITATIVO TOTAL REGISTRADO: 

Quantitativo executado via

Ordem de Fornecimento nº 001/20YY

Quantitativo executado via

Ordem de Fornecimento nº 002/20YY

SALDO ATA: 

          Gestor da Ata – Portaria TRE/AL nº XX/XXXX

Maceió, 04 de junho de 2020.

DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO

Membro da Comissão

NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR

Chefe de Seção 

CRISTINO HERMANO DE BULHÕES

Membro da Comissão 
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ANEXO I-A

ESPECIFICAÇÕES DOS LOTES E ITENS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS

LOTE ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1

1 Firewall de Pequeno
Porte

80 Unid. R$ 18.753,49 R$ 1.500.279,20

2 Extensão de Garantia
para SonicWall SOHO

por 36 meses 

40 Unid. R$ 3.993,20 R$ 159.728,00

3 Extensão de Garantia
para SonicWall SOHO

por 60 meses

30 Unid. R$ 9.415,19 R$ 282.455,70

2

4 Solução de Controle de
Acesso Remoto 

01 Unid. R$ 37.714,89 R$ 37.714,89

5

Licenças Adicionais
para a Solução de
Controle de Acesso

Remoto 

04 Unid. R$ 36.358,58 R$ 145.434,32

6

Treinamento Oficial
para a Solução de
Controle de Acesso

Remoto 

04 Unid. R$ 10.202,24 R$ 40.808,96

3

7 Licença de Expansão
para SonicWall NSA 

01 Unid. R$ 9.686,15 R$ 9.686,15

8

Extensão de Garantia
para SonicWall NSA por

36 meses 

01 Unid. R$ 267.135,72 R$ 267.135,72

9

Extensão de Garantia
para SonicWall NSA por

60 meses 

01 Unid. R$ 445.188,80 R$ 445.188,80

10

Treinamento Oficial
SonicWall Network

Security Administrator 

04 Unid. R$ 13.425,97 R$  53.703,88

11

Treinamento Oficial
SonicWall Network

Security Professiona 

04 Unid. R$ 11.727,08 R$ 46.908,32
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ANEXO II

PLANILHAPLANILHA  DEDE  DADOSDADOS  PARAPARA  CONTRATAÇÃOCONTRATAÇÃO

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. 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
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2020 

Processo nº 0001030-68.2020.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX2020

MINUTA 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2020, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União –  Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 –
Farol,  CEP:  57051-090, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente,
Desembargador  Pedro  Augusto  Mendonça  de  Araújo,  brasileiro,  casado,  Magistrado,
portador  da  Carteira  de  Identidade  nº  105.822  SSP/AL,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº
039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados
pela empresa .................................,  (INFORMAR  SE  É  MICROEMPRESA  OU  EMPRESA  DE
PEQUENO  PORTE) CNPJ …....................., sediada em …..................., representada
por..........................................., para eventual fornecimento dos materiais e prestação dos
serviços  abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão
Eletrônico nº XX/2020, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei  nº
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, de 31
de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações,  e demais
normas legais aplicáveis.

1 – DO OBJETO.

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2020:

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº XX/2020:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

3 – DO PRAZO DE FORNECIMENTO.

3.1. O prazo para o fornecimento do objeto é de até 45 (quarenta e cinco) dias a

LOTE ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID.
QUANT. TOTAL
REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO 

(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)
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partir da data do recebimento da Autorização de Fornecimento.

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o objeto registrado a outro(s) órgão(s) da Administração
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obriga-
ções dentro das normas e condições do processo de venda;

b) Rejeitar,  no  todo  ou  em parte,  os  materiais  entregues  em desacordo  com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;

c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando soli-
citados pela licitante vencedora.

5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

5.1. São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;
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c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata.

5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

a) Fornecer o(s) equipamento(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;

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

c) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados
técnicos,  conforme períodos,  horários e condições estabelecidas  neste Edital  e  em
seus Anexos;

d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da Adminis-
tração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de Atendimento;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo re-
presentante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao anda-
mento de atividades da garantia;

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

g) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela exe-
cução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho, efi-
ciência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e
cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalidades
previstas neste Edital;

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

i)  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;

j)  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; 

k) Responsabilizar-se  pela  conservação  dos  ambientes  onde  desempenhe  as
atividades necessárias para prestar a garantia on-site;
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l) Prestar  as  informações e os  esclarecimentos que venham a ser  solicitados pela
Administração,  referentes  a  qualquer  problema  detectado  ou  ao  andamento  de
atividades da garantia técnica;

m)  Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em
sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza do objeto da contratação;

n) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazendas Municipal e Estadual  ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;

o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

p)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

6.1. Os itens deverão ser entregues na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada na
avenida Menino Marcelo, nº 5113, Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, telefone (82) 3328-
1947, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a partir do recebimento da Autorização de
Fornecimento, podendo ser encaminhada inclusive por e-mail. 

6.2. O Tribunal  designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só
será emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas.

6.3. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação
pelos responsáveis técnicos do Tribunal.

6.4.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avalia-
ções 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. 

6.5.  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.

6.6. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponíveis
no sítio do fabricante.

6.7.  A  comissão  do  Tribunal  deverá,  após  a  comprovação  do  perfeito
funcionamento dos equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar
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o Termo de Recebimento Definitivo.

6.8.  O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

6.9. O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do
objeto, será de 05  (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

6.10. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

6.11.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

6.12.    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento  recusado,  devendo  o  fornecedor,  dentro  do  prazo  de  15  (quinze) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 7.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

7.1. 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: 

a.1. 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

a.2. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem improcedentes
as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida.

b. Multa de:

b.1.  0,25% por dia, sobre o valor constante  da  Nota  de  Empenho  ou  instrumento
contratual, no caso de atraso injustificado na entrega do bem, limitada a incidência a 20
(vinte) dias corridos;

b.1.1. No caso de atraso injustificado no fornecimento das licenças por prazo superior a
20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Nota de Empenho; e

b.1.2. No caso de atraso injustificado no fornecimento das licenças por prazo superior a
20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a pena-
lidade de 12,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso
de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumen-
to de fornecimento.

b.2. 5% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso
de inexecução parcial da obrigação assumida;
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b.3. 15% sobre o valor da Nota de Empenho  ou instrumento contratual, no  caso de
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de
fornecimento.

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. 

7.2. O  cometimento  reiterado  de  atrasos  injustificados  dos  prazos  previstos  para
entrega/solução  de  ocorrências  poderá  resultar  no  cancelamento  do  instrumento  de
fornecimento com a Contratada.

7.3. As sanções previstas nos itens "21.1.a", “21.1.c” e “21.1.d” poderão ser aplicadas,
cumulativamente ou não, à pena de multa. 

7.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente; 

7.5. Excepcionalmente,  ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo.

7.6. 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..

7.7. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente
sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em
fatos comprovados.

7.8. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
prestação 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 do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração. 

7.9. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.

7.10. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (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 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio
por cento) ao mês.

7.11. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.

7.12.O período de atraso será contado em dias corridos.
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7.13. 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.

7.14. 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.

7.15. 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 nos 8.666/1993 e  10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.

7.16. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

8- DO PAGAMENTO.

8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 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 fiscal eletrônica, 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 Débi-
tos 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 Municipal e Es-
tadual do domicílio ou sede do Fornecedor; e

b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.

8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que
comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que
trata o item anterior.

8.6. 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;
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VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

8.7. 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.

9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1  º   do art. 65 da Lei n  º   8.666, de 1993  , de
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº
9.488/2018.

10 – DA VEDAÇÃO DE AQUISIÇÃO SEPARADA DOS ITENS.

10.1. É vedada  a aquisição separada de itens para os quais, o detentor da ata não
tenha apresentado o menor preço entre todos os licitantes.

11 - DA PUBLICAÇÃO.

11.1.      O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

12 – DO FORO.

12.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de
Alagoas,  para dirimir  as  questões originadas deste contrato,  com exclusão de  qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.

Maceió, XX de XXXX de 2020.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente

Pela Empresa:
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DESPACHO

Maceió, 06 de outubro de 2020.
À AJ-DG, com a minuta de edital alterada.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 06/10/2020, às 15:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0779893 e o código CRC 01FA68FF.

0001030-68.2020.6.02.8000 0779893v1
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DESPACHO

Maceió, 06 de outubro de 2020.
Senhor Secretário de Administração, 
 
 
Tratam os autos de registro de preços para

eventual aquisição de licenças e firewalls para a sede do
TRE/AL, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Tecnologia da Informação, conforme termo de
referência (0770447), em que destaca a
justificativa: "Efetivamente, trata-se de ampliação da
confiabilidade e da segurança da malha de comunicação de
dados entre a Sede do TRE/AL e as zonas eleitorais/escritórios
remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas. Desta forma, optou-
se pela expansão do uso de equipamentos Firewall NG, que
suprem as necessidades da solução."

 
A análise da regularidade foi iniciada no Parecer n

1.844 (0774810), ocasião em que esta Assessoria Jurídica
solicitou algumas diligências para que o procedimento fluísse
com segurança e regularidade, - alterações na minuta do
edital e a juntada  da ratificação da aprovação à última versão
do Termo de Referência (itens 25 e 26 da tabela de
verificação).

 
Em consequência, a STI (0777082), nos termos do §

1º do art. 13 da Resolução CNJ nº 182/2013, bem assim do
art. 111, VI, da Resolução TRE/AL nº 15.904/2018
(Regulamento da Secretaria do TRE-AL), manifestou
concordância com os estudos preliminares e com o termo de
referência apresentados nestes autos.
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Quanto às alíneas "f" e "g" do Parecer nº

1.814/2020 (0774810), a COINF (0779041) assim se
manifestou:

 
f) verificar a pertinência de se inserir
exigências de habilitação técnica e
econômico-financeira, em face da
expressividade dos valores licitados;
"A inserção de  exigências de habilitação
técnica e econômico-financeira é
indiferente a unidade demandante, em
face da expressividade dos valores
licitados;em face da expressividade dos
valores licitados.
De observar que, salvo melhor juízo, por
se tratar de registro de preços, há
salvaguarda suficiente para a
Administração com a conferência do
bem/serviço entregue e atestado que,
apenas em caso positivo, é fato
desencadeador de pagamento ao
fornecedor.
E, mais uma vez, por se tratar de Registro
de Preços, cada ordem de fornecimento
pode ter valor singular e, não
necessariamente, valor expressivo."
 
g) verificar o item 5 acima, para trazer
aos autos a justificativa para
agrupamento de itens em lotes, ausente,
salvo melhor percepção.
 
"A justificativa para uso de lotes é a
garantia da interoperabilidade e não
divisão da solução como todo.
A eventual divisão com fracassos de itens
do ora lote poderia inviabilizar a

Despacho AJ-DG 0779930         SEI 0001030-68.2020.6.02.8000 / pg. 420



aquisição da solução pretendida, dado
que composta de vários elementos e
opções, negociados, por caracteristica de
mercado e de cotação, de forma
individualizada.
Todavia, smj, a Administração tem, como
via para garantia do todo da solução,
nestes casos, o uso de lotes.
Outrossim, de se observar que, na busca
do que narrado, em cada lote há,
conforme Termo de Referência 0770447,
Item 3.1 Descrição do Objeto: Condições
Gerais aplicadas ao Lote."
 
 
 

Pendentes, portanto, a inclusão da justificativa do
agrupamento de itens em lotes no edital e a  ratificação da
aprovação à última versão do Termo de Referência pela SAD. 

 
Seguem os autos para aperfeiçoamento da

instrução.
 
Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 06/10/2020, às 16:43, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 06/10/2020, às 16:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0779930 e o código CRC E4DDC682.

0001030-68.2020.6.02.8000 0779930v1
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DESPACHO

Maceió, 06 de outubro de 2020.
Sigam os autos à SLC para incluir a justificativa de

agrupamento dos itens no corpo do TR que servirá de anexo
ao edital, item 7 (tipo de adjudicação). A Unidade deverá
preencher o item 8 do TR de acordo com a natureza da
despesa na forma esclarecida pela COINF (doc.0779041) e, se
necessário, com apoio da COFIN.

A versão do TR considerada para a elaboração da
minuta, doc. 0770447, é ora aprovada para efeito do disposto
no art. 7º da Resolução TRE nº 15.787/2017, ressalvados os
aspectos técnicos envolvidos, considerando ainda que o
documento foi devidamente aprovado pelo titular da Unidade
(doc. 0777082).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/10/2020, às 23:21, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0780364 e o código CRC 09441398.

0001030-68.2020.6.02.8000 0780364v1
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DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2020.
À COFIN, 
Sr. Coordenador,
Para aperfeiçoamento da redação da minuta do

edital, solicito o auxílio de Vossa Senhoria, para informar a
esta Seção a natureza da despesa do material permanente de
TI e dos serviços  que serão licitados, de acordo com os
esclarecimentos da COINF (doc.0779041).

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 07/10/2020, às 13:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0780661 e o código CRC 09AE0FB6.

0001030-68.2020.6.02.8000 0780661v1
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DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho SLC (0780661).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 07/10/2020, às 13:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0780719 e o código CRC 22D2852D.

0001030-68.2020.6.02.8000 0780719v1
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DESPACHO

Maceió, 08 de outubro de 2020.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Apresentamos abaixo uma tabela com as naturezas

das despesas (ND), de cada item encontrado no Anexo I-A da
Minuta de Edital (0779890), página 57.

Em resumo, foram assim classificadas as despesas:
a) ND 44.90.52-37: investimento na
aquisição de equipamentos (ativos de
rede), item 1;
b) ND 44.90.40-05: investimento na
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aquisição de licenças de softwares, itens
4, 5 e 7;
c) ND 33.90.40-07: custeio com serviço de
extensões de garantia, itens 2, 3, 8 e 9;
d) ND 33.90.40-20: custeio em
treinamentos de TI, itens 6, 10 e 11.

 
Juntamos ainda os espelhos de rosto da consulta

SIAFI (0781623) para avaliação desta coordenadoria e, caso
entenda necessário, submeter as classificações indicadas para
ciência da COINF.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 09/10/2020, às 10:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0781618 e o código CRC F7868215.

0001030-68.2020.6.02.8000 0781618v1
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  __ SIAFI2020-TABORC-TABSOF-CONNATSOF (CONSULTA NATUREZA SOF)__________________
  08/10/20  14:01                                      USUARIO : AGAMENON       
                                                                     PAGINA: 001
  CODIGO: 44904005 - AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO                               
                                                                                
  FUNCAO                                                                        
  REGISTRA O VALOR DOS PROGRAMAS DE COMPUTADOR QUE SAO ADQUIRIDOS  PRON-        
  TOS (SOFTWARE DE PRATELEIRA). UM DOS TERMOS MAIS UTILIZADOS NA AQUISI-        
  CãO DE SOFTWARE E O LICENCIAMENTO PERPéTUO DO SOFTWARE, OU SEJA, O COM        
  PRADOR PODERá UTILIZAR O SOFTWARE POR UM PRAZO  INDEFINIDO. O MATERIAL        
  DE CONSUMO  E  AQUELE QUE, EM RAZAO DE SEU USO CORRENTE E DA DEFINIçãO        
  DA LEI 4.320/64, PERDE  NORMALMENTE SUA IDENTIDADE FISICA E/OU TEM SUA        
  UTILIZACAO LIMITADA A DOIS ANOS. A ESSE CRITERIO, ACRESCENTAM-SE O CRI        
  TERIO DA FRAGILIDADE, PERECIBILIDADE, INCORPORABILIDADE E DA TRANSFOR-        
  MABILIDADE, CONFORME PODE SER VISTO NO MANUAL DA CONTABILIDADE APLICA-        
  DA AO SETOR PUBLICO, PARTE I PROCEDIMENTOS CONTáBEIS ORCAMENTARIOS.           
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                          FIM   
  PF3=SAI  PF12=RETORNA                                                         
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  __ SIAFI2020-TABORC-TABSOF-CONNATSOF (CONSULTA NATUREZA SOF)__________________
  08/10/20  13:49                                      USUARIO : AGAMENON       
                                                                                
  NATUREZA DE DESPESA: 44905237                                                 
  TITULO             : EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE                     
                                                                                
  TITULO REDUZIDO    : EQUIP DE TIC - ATIVOS DE REDE                            
                                                                                
  FUNCAO:                                                                       
  REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE TIC CATEGO-        
  RIZADOS  COMO ATIVOS DE REDE: SWITCHES, ROTEADORES, FIREWALLS, EQUIPA-        
                                                                                
  VALORIZAVEL        : SIM                   OPERACAO INTERNA: NAO              
  LANCAMENTO ORGAO   : 0 - PERMITE PARA QUALQUER ORGAO                          
  LANCAMENTO UG      : 0 - PERMITE PARA QUALQUER UG                             
  INCOMPATIVEL COM AS MODALIDADES DE LICITACAO:                                 
  ND SICONFI: 44905299                                                          
  TITULO ND SICONFI: OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                               
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
   PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=EXPANDE FUNCAO  PF9=CONRELND  PF12=RETORNA             
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  __ SIAFI2020-TABORC-TABSOF-CONNATSOF (CONSULTA NATUREZA SOF)__________________
  08/10/20  13:55                                      USUARIO : AGAMENON       
                                                                     PAGINA: 001
  CODIGO: 33904007 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO           
                                                                                
  FUNCAO                                                                        
  REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVICOS DE SUSTENTACAO, ATUALIZACAO        
  E ADAPTACAO  DE  SOFTWARE JA EXISTENTE (EM PRODUCAO), INCLUINDO: MANU-        
  TENCAO  CORRETIVA, PREVENTIVA E ADAPTATIVA DE SOFTWARE EM DEMANDAS SEM        
  NECESSIDADE DE ALTERACAO EM REQUISITOS  FUNCIONAIS. NAO INCLUI OS SER-        
  VICOS QUE ACRESCENTEM NOVAS  FUNCIONALIDADES AO PROGRAMA. O SERVICO DE        
  SUSTENTACAO  ENGLOBA OS SERVICOS  DE  OPERACAO, CORRECAO DE DEFEITOS E        
  MANUTENCAO  CONTINUADA DE SOLUCAES  DE  SOFTWARES ASSIM COMO AS DEMAIS        
  ATIVIDADES QUE GARANTAM  A  DISPONIBILIDADE, ESTABILIDADE E DESEMPENHO        
  DE SOLUCOES DE SOFTWARES IMPLANTADAS NOS AMBIENTES DE PRODUCAO.               
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                          FIM   
  PF3=SAI  PF12=RETORNA                                                         
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  __ SIAFI2020-TABORC-TABSOF-CONNATSOF (CONSULTA NATUREZA SOF)__________________
  08/10/20  13:53                                      USUARIO : AGAMENON       
                                                                                
  NATUREZA DE DESPESA: 33904020                                                 
  TITULO             : TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC                           
                                                                                
  TITULO REDUZIDO    : TREINAMENTO/CAPACITACAO TIC                              
                                                                                
  FUNCAO:                                                                       
  REGISTRA  O  VALOR DAS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TREINA-        
  MENTOS/CURSOS NA AREA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO.              
                                                                                
  VALORIZAVEL        : SIM                   OPERACAO INTERNA: NAO              
  LANCAMENTO ORGAO   : 0 - PERMITE PARA QUALQUER ORGAO                          
  LANCAMENTO UG      : 0 - PERMITE PARA QUALQUER UG                             
  INCOMPATIVEL COM AS MODALIDADES DE LICITACAO:                                 
  ND SICONFI: 33904099                                                          
  TITULO ND SICONFI: OUTROS SERVICOS DE TIC                                     
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
   PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=EXPANDE FUNCAO  PF9=CONRELND  PF12=RETORNA             
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PREGÃO ELETRÔPREGÃO ELETRÔNICONICO  Nº Nº XXXX/2020/2020

MINUTAMINUTA

PROCESSO Nº: 0001030-68.2020.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: XX de XXXX de 2020
Horário Abertura: XX horas (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF).
Local: www.comprasnet.gov.br

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Li-
citações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, conforme descrito nes-
te Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços para eventual aquisição de licen-
ças e firewalls para a sede do TRE/AL, tudo de acordo com requisição promovida pela Secre-
taria de Tecnologia da Informação.

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo
Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, pelo Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de
06/10/2015 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 7.174/2010,  o  Decreto  nº
8.184/2014, 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 o Registro de Preços para eventual aquisição
de  licenças  e  firewalls  para  a  sede  do  TRE/AL, conforme especificações descritas nos
Anexos I e I-A deste edital.

2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.

2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato.

2.2. 2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação de toda
quantidade estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do
TRE/AL.

2.3. A  existência  de  preços registrados  não  obriga  o  Tribunal  Regional  Eleitoral  a
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado,
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igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.

3 – DO PRAZO DE FORNECIMENTO

3.1. O prazo máximo para o fornecimento do objeto é de 45 (quarenta e cinco) dias
corridos após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento
equivalente.

4 - DA PARTICIPAÇÃO.

4.1. 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.

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte,  para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de
2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;

2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de dis-
solução ou liquidação;

6. 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 indiretamen-
te 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).

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não”
em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3°  da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certa-
me;

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
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c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresen-
tada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatorie-
dade de declarar ocorrências posteriores; 

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da
Constituição Federal;

h) que os serviços sejam prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto
no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante
às sanções previstas em lei e neste Edital.

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a parti-
cipação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraes-
trutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes a este Pregão.

5.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do pro-
vedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos de-
correntes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

5.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no
SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo pro-
ceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorre-
ção ou aqueles se tornem desatualizados.

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassifica-
ção no momento da habilitação

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
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6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edi-
tal, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem
do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos
sistemas.

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos ter-
mos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a ses-
são pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, di-
ante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua descone-
xão. 

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as pro-
postas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de ne-
gociação e julgamento da proposta.

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classifica-
do somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrôni-
co, dos seguintes campos:

a) Valor unitário de cada item que compõe o lote ofertado;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação cons-
tante no Anexo I-A;

7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previ-
denciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou in-
diretamente no fornecimento dos bens.

7.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de ex-
clusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer altera-
ção, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60  (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentação. 
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7.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regên-
cia de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

7.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte
dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a
adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da em-
presa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema ele-
trônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Refe-
rência. 

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.2.2. A  desclassificação  será  sempre  fundamentada  e  registrada  no  sistema,  com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e
os licitantes.

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro. 

8.5.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor unitário de cada item que
compõe o lote ofertado, sendo que sistema efetuará automaticamente o somatório para
efeito de escalonamento.

8.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

8.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos,
sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

8.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e
fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e
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fechado.

8.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após
esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superio-
res àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigilo-
so até o encerramento deste prazo.

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, po-
derão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

8.12.Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os
lances segundo a ordem crescente de valores.

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos
itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes,
até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fe-
chado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.13.  Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reiní-
cio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender
às exigências de habilitação.

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores
deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imedia-
tamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo pró-
prio do sistema.

8.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tem-
po real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão,
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo supe-
rior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio ele-
trônico utilizado para divulgação. 

8.19.O Critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, conforme definido nes-
te Edital e seus anexos. 

8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

8.21.A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classifi-
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cação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de
lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

8.22. Havendo  eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate
será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferên-
cia, sucessivamente, aos bens produzidos:

8.22.1. no país;

8.22.2. por empresas brasileiras; 

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdên-
cia Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

8.23.  Persistindo  o empate,  a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas empatadas. 

8.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encami-
nhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes
das previstas neste Edital.

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realiza-
da, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessá-
rios à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

8.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamen-
to da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto
no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua propos-
ta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n.
971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

9.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superi-
or ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.

9.3.1.  Os preços máximos fixados para os materiais ora licitados estão disponíveis no
Anexo I-A, que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a
negociar em busca de preços inferiores.
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9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios
ou de valor zero,  incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não te-
nha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações
de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade
da remuneração.

9.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequi-
bilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fun-
damentam a suspeita.

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de dili-
gências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser rei-
niciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antece-
dência, e a ocorrência será registrada em ata.

9.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de
não aceitação da proposta. 

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita
e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro. 

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálo-
gos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por ou-
tro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo siste-
ma eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

9.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no
prazo de 2 (duas)  horas,  a partir  da solicitação,  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.

9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a sua continuidade.

9.10.Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, po-
derá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item
8.24.

9.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a ha-
bilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

10 – DA HABILITAÇÃO.
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10.1.Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimen-
to das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça
a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes ca-
dastros:

10.1.1. SICAF;

10.1.2.  Consulta  Consolidada  de  Pessoa  Jurídica  do  Tribunal  de  Contas  da  União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

10.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proi-
bição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário.

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrên-
cias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por par-
te das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassifica-
ção.

10.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado,
por falta de condição de participação.

10.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocor-
rência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, se-
guindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será ve-
rificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação ju-
rídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação
técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SE-
GES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas;

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SI-
CAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar,
em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, ex-
ceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pre-
goeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do
Decreto 10.024, de 2019.

10.6.Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação  complementares,
necessários à confirmação daqueles  exigidos neste Edital  e já apresentados, o licitante
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será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de  2 (duas)
horas, sob pena de inabilitação.

10.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em re-
lação à integridade do documento digital.

10.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferen-
tes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da ma-
triz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somen-
te em nome da matriz.

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de nú-
meros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralização do recolhimento dessas contribuições.

10.10. Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos
deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

10.10.1. Habilitação jurídica: 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mer-
cantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verifi-
cação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limi-
tada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente re-
gistrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento com-
probatório de seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto
de autorização;

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as al-
terações ou da consolidação respectiva.

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
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Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação
de certidão expedida conjuntamente pela  Secretaria  da Receita Federal  do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº
1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional.

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, medi-
ante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos ter-
mos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e estadual, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com
o objeto contratual; 

f) prova de regularidade com as Fazendas Municipal e Estadual do domicílio ou sede
do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Municipais e Estaduais relacio-
nados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declarações das
Fazendas Municipal e Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na for-
ma da lei.

10.10.2.1.  O licitante,  microempresa  ou  empresa  de pequeno porte,  deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regula-
ridade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabili-
tação.

10.10.2.2.  A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a docu-
mentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno
porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que
exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art.
4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pre-
tenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Comple-
mentar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadas-
tros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço pa-
trimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e traba-
lhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa
de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as de-
mais exigências do edital.

10.10.2.5.  A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.
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10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O
prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração públi-
ca, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem
anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previs-
tas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na
ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante
com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o
mesmo prazo para regularização. 

10.10.2.8. 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.

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja
por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver con-
correndo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilita-
ção cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às
do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de ina-
bilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilita-
ção, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retira-
da(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

10.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o lici-
tante será declarado vencedor.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no pra-
zo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

a) ser  redigida  em língua  portuguesa,  datilografada  ou  digitada,  em uma via,  sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as de-
mais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para
fins de pagamento;

c) conter a descrição do item ofertado;

d) conter o preço unitário e  total do item  ofertado.
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11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em considera-
ção no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se
for o caso.

11.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, mode-
lo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário
em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expres-
sos por extenso, prevalecerão estes últimos.

11.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edi-
tal, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamen-
to a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo consi-
derada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça víncu-
lo à proposta de outro licitante.

11.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

12 - DOS RECURSOS.

12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitan-
te qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será conce-
dido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção
de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende re-
correr e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

12.2.Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a exis-
tência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fun-
damentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas ve-
rificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer im-
portará a decadência desse direito.

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitan-
tes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo
sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa de seus interesses.

12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aprovei-
tamento. 
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12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realiza-
ção da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situa-
ção em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante de-
clarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não com-
provar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006.
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerra-
mento da etapa de lances. 

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ain-
da, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 

14.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão públi-
ca, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

14.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica,  pelo e-mail  slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item 25.11
deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

14.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data
de recebimento da impugnação.

14.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.

14.6.O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos res-
ponsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previs-
tos no certame.

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deve-
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rá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração.

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.

15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto
nº 7.892/2013.

16 - DA ADJUDICAÇÃO,  DA  HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA
CONTRATAÇÃO.

16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.

16.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o
disposto no art.  11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar  a ata de
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que
ocorra motivo justificado aceito pela administração.

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item
anterior  será  elaborado  desde que viabilizado  pelo  sistema Comprasnet,  tal  como
previsto no art. 26 do decreto acima citado.

16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n.
8.666/1993.

16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado.

16.5. A  ata  de  registro  de  preços  implicará  compromisso  de  fornecimento  nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.

16.6. A recusa injustificada  de fornecedor classificado em assinar  a  ata,  dentro do
prazo estabelecido no  subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades  aludidas no
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº 10.024/2019.

16.7. A  contratação  com  os  fornecedores  registrados  será  formalizada  pelo  órgão
interessado por intermédio de instrumento contratual,  emissão de nota de empenho de
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº
8.666, de 1993.

16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu
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recebimento.

16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca
da aceitabilidade ou não da justificativa.

16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente,
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis.

16.11. Os  contratos  decorrentes  do  Sistema  de  Registro  de  Preços poderão  ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do
Decreto nº 7.892/2013.

16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”,
“b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

16.12.2. O  cancelamento  do  registro  de  preços  poderá  ocorrer  por  fato
superveniente,  decorrente  de  caso  fortuito  ou  força  maior,  que  prejudique  o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

a) por razão de interesse público; ou

b) a pedido do fornecedor.

16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais.

16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.

16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a
partir da solicitação das mesmas.

16.15. A Ata  de  Registro  de  Preços, durante  sua  vigência,  poderá  ser  utilizada  por
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qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018.

16.15.1. Os  órgãos  e  entidades  que  não  participaram do  registro  de  preços,
quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

16.15.1.1. A  manifestação do  órgão gerenciador  de  que trata  o  subitem
acima fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades
que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência,
a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização
da ata de registro  de preços,  conforme estabelecido em ato do Secretário  de
Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

16.15.1.2. O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador,
será divulgado no Portal de Compras do Governo federal.

16.15.1.2.1. A publicação supra deverá ser condição para autorização para
adesão  exarada  pelo  órgão  gerenciador,  em  conformidade  com  as
recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019.

16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o  subitem 16.15 não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens
do  instrumento  convocatório  e  registrados  na  ata  de  registro  de  preços  para  o  órgão
gerenciador e órgãos participantes.

16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao  dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos
não participantes que aderirem.

17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;
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g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15.

17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços 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.

18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

18.1. São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15.

18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

a) Fornecer o(s) equipamento(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;

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

c) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados
técnicos,  conforme períodos,  horários e condições estabelecidas  neste Edital  e  em
seus Anexos;

d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da Adminis-
tração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de Atendimento;
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e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo re-
presentante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao anda-
mento de atividades da garantia;

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

g) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela exe-
cução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho, efi-
ciência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e
cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalidades
previstas neste Edital;

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

i)  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;

j)  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; 

k) Responsabilizar-se  pela  conservação  dos  ambientes  onde  desempenhe  as
atividades necessárias para prestar a garantia on-site.

l) Prestar  as  informações e os  esclarecimentos que venham a ser  solicitados pela
Administração,  referentes  a  qualquer  problema  detectado  ou  ao  andamento  de
atividades da garantia técnica.

m)  Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em
sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza do objeto da contratação;

n) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazendas Municipal e Estadual  ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;

o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

p)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.

19 - DA PUBLICIDADE.

19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93.

20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
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20.1. Os itens deverão ser entregues na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada na
avenida Menino Marcelo, nº 5113, Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, telefone (82) 3328-
1947, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a partir do recebimento da Autorização de
Fornecimento, podendo ser encaminhada inclusive por e-mail. 

20.2. O Tribunal  designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só
será emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas.

20.3. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação
pelos responsáveis técnicos do Tribunal.

20.4.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avalia-
ções 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. 

20.5.  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.

20.6. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponíveis
no sítio do fabricante.

20.7.  A  comissão  do  Tribunal  deverá,  após  a  comprovação  do  perfeito
funcionamento dos equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar
o Termo de Recebimento Definitivo.

20.8.  O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

20.9. O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do
objeto, será de 05  (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

20.10. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

20.11.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

20.12.    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 21.

21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
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21.1. 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: 

a.1. 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

a.2. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem improcedentes
as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida.

b. Multa de:

b.1.  0,25% por dia, sobre o valor constante  da  Nota  de  Empenho  ou  instrumento
contratual, no caso de atraso injustificado na entrega do bem, limitada a incidência a 20
(vinte) dias corridos;

b.1.1. No caso de atraso injustificado no fornecimento das licenças por prazo superior a
20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Nota de Empenho; e

b.1.2. No caso de atraso injustificado no fornecimento das licenças por prazo superior a
20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a pena-
lidade de 12,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso
de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumen-
to de fornecimento.

b.2. 5% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso
de inexecução parcial da obrigação assumida;

b.3. 15% sobre o valor da Nota de Empenho  ou instrumento contratual, no  caso de
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de
fornecimento.

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. 

21.2. O  cometimento  reiterado  de  atrasos  injustificados  dos  prazos  previstos  para
entrega/solução  de  ocorrências  poderá  resultar  no  cancelamento  do  instrumento  de
fornecimento com a Contratada.

21.3. As sanções previstas nos itens "21.1.a", “21.1.c” e “21.1.d” poderão ser aplicadas,
cumulativamente ou não, à pena de multa. 

21.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente; 

21.5. 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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21.6. 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..

21.7. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente
sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em
fatos comprovados.

21.8. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
prestação 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 do 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
8.666/1993.

21.10. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (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 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio
por cento) ao mês.

21.11. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.

21.12. O período de atraso será contado em dias corridos.

21.13. 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.

21.14. 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.

21.15. 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 nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.

21.16. 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 ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 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 fiscal eletrônica, 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 Débi-
tos 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 Municipal e Es-
tadual do domicílio ou sede do Fornecedor; e

b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.

22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de
que trata o item anterior.

22.6. 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)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

22.7. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquida-
ção qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou
a atualização monetária.

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 2020,  PTRES
167674  (Julgamento  de  Causas  e  Gestão  Administrativa), Naturezas das Despesas
44.90.52-37 (equipamentos – ativos de rede); 44.90.40-05 (softwares); 33.90.40-07 (serviço
de extensões de garantia); 33.90.40-20 (treinamentos de TI).

24 – DA VEDAÇÃO DE AQUISIÇÃO SEPARADA DOS ITENS.

24.1. É vedada  a aquisição separada de itens para os quais, o detentor da ata não
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tenha apresentado o menor preço entre todos os licitantes.

25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

25.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

25.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública ob-
servarão o horário de Brasília – DF.

25.3. No julgamento das propostas e da habilitação, 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.

25.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

25.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

25.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, in-
dependentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

25.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afasta-
mento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princí-
pios da isonomia e do interesse público.

25.8.Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais pe-
ças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

25.9.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.

25.10. 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.

25.11.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu
de Andrade,  nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do
Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e
Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.

25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
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ANEXO I-A - Especificações dos lotes e Itens e Valores Máximos Estimados;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.

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 2020.

Ingrid Pereira de Lima Araújo
                                        Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto Registro de preço para eventual aquisição licenças e firewalls para
a sede do TRE-AL, cartórios Eleitorais, unidades e escritórios remo-
tos da Justiça Eleitoral em Alagoas. 

2. Quantidade

Lote 1

Item Descrição Quantidade 

1 Firewall de Pequeno Porte 80

2 Extensão de Garantia para SonicWall SOHO
por 36 meses 

40

3 Extensão de Garantia para SonicWall SOHO
por 60 meses 

30

Lote 2

4 Solução de Controle de Acesso Remoto 01

5 Licenças Adicionais para a Solução de 
Controle de Acesso Remoto

04

6 Treinamento Oficial para a Solução de 
Controle de Acesso Remoto 

04

Lote 3

7 Licença de Expansão para SonicWall NSA 01

8 Extensão de Garantia para SonicWall NSA 
por 36 meses 

01

9 Extensão de Garantia para SonicWall NSA 
por 60 meses 

01

10 Treinamento Oficial SonicWall Network 
Security Administrator 

04

11 Treinamento Oficial SonicWall Network 
Security Professional 

04

3. Resumo da Especi-
ficação do Objeto

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

4. Valor Estimado  O constante do Anexo I-A deste Edital.

5. Justificativa

Efetivamente,  trata-se  de  ampliação  da  confiabilidade  e  da
segurança da malha de comunicação de dados entre a Sede do
TRE/AL  e  as  zonas  eleitorais/escritórios  remotos  da  Justiça
Eleitoral  em Alagoas.  Desta forma, optou-se pela  expansão do
uso de equipamentos Firewall NG, que suprem as necessidades
da solução. 
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6. Prazo de Entrega
O prazo máximo para o fornecimento das licenças é de 45 (qua-
renta e cinco) dias corridos após o recebimento da ordem de for-
necimento, nota de empenho ou documento equivalente. 

7. Adjudicação Por Lote.

A justificativa para uso de lotes é a garantia da interoperabilidade
e não divisão da solução como todo.

A  eventual  divisão  com fracassos  de  itens  do  ora  lote  poderia
inviabilizar a aquisição da solução pretendida, dado que composta
de vários elementos e opções, negociados, por característica de
mercado e de cotação, de forma individualizada.

Todavia,  smj,  a  Administração tem, como via  para  garantia  do
todo da solução, nestes casos, o uso de lotes.

8. Classificação Orça-
mentária

Naturezas das Despesas: 
44.90.52-37 (equipamentos – ativos de rede); 
44.90.40-05 (softwares);
33.90.40-07 (serviço de extensões de garantia); 
33.90.40-20 (treinamentos de TI).

9. Local de Entrega
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Av. Menino Marcelo, 7200D, Serraria

Maceió – AL CEP 57046-005 Tel.: (82) 3328-1947

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e sexta-feira
das 7h30min Às 13h30min. 

10. Unidade Fiscaliza-
dora

SEGI/COINF/STI 

11. Unidade Gestora SEGEC/COSEG/SAD 

12. Sanções 
Administrativas 

Vide 

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

13. Prazo de 
Pagamento 

Vide

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) 

14. Estratégia de 
Recebimento 

Vide

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 
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Atendimento aos Requisitos (Art. 18, § 3º, II, j, IV e V)

1. OBJETO (Art. 18, §3º,I): Registro de preço para eventual aquisição de solução Firewall
para os cartórios Eleitorais, unidades e escritórios remotos, licenças de plataforma de
gerenciamento e de solução de controle de acesso.

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Registro de preço para eventual aquisição de componentes de solução
Firewall.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a)

A contínua evolução na área de tecnologia da informação fornece novas
soluções que tornam mais eficientes os meios de comunicação de dados,  permitindo,
desta maneira, a utilização de novos recursos como forma de aumentar disponibilidade,
segurança e performance de tais meios.

Neste sentido, surge a necessidade de fomentar Registro de Preço para
aquisição de até 160 (cento e sessenta) Firewalls de pequeno porte, como medida de
viabilização a melhoria da segurança, da performance e da confiabilidade dos meios de
comunicação que são utilizados pelos cartórios eleitorais e escritórios remotos da Justiça
Eleitoral  em Alagoas,  a acrescer camada adicional de proteção composta por IPS/IDS,
filtro de conteúdo, antimalware e antispyware.

Além dos ínúmeros contextos e relatos de invasão de redes disponíveis
na literatura ou no registro de noticiário, neste momento de pandemia, COVID-19, com a
edição  dos  mais  diversos  atos  de  teletrabalho  ou  afastamente  para  realização  de
trabalhos a partir de casa, a solução pode constituir medida vital para garantir conexões
que, se por um lado, garantem o acesso pelos servidores de Sistemas e dados internos da
instiuição, garanta, por outro lado, a segurança do maior ativo. maior valor de qualquer
instuição: seus dados e informações.

A sugestão de uso de Registro de Preços, da forma como proposta, tem
alicerce no Decreto nº 7.892/2013,  art. 3º,  incisos I, II e IV, assim ponderados:

Inciso  I:  a  aquisição  de  firewalls  pode  ser  frequente,  considerando  a
migração progressiva da rede de dados do atual modelo de contratação - links dedicados,
para links ADSL de menor custo;

Inciso II: a entrega deve ser sucessiva, de forma a minimizar impactos
nos prazos de garantia dos equipamentos, considerando a complexidade de sua efetiva
implantação e substituição aos equipamentos anteriores;

Inciso IV: não é possível, a priori, ter uma visão clara, da quantidade de
equipamentos  efetivamente  necessários  para  substituir  o  atual  modelo  de  conexões
dedicadas.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)

A contratação visa, além de promover ações no sentido de elaborar novo
instrumento  que  mantenha  um  meio  para  disponibilizar  os  firewalls  demandados,
promover as condições para migração com recursos de segurança do atual modelo de
conexões dedicadas (backbone secundário) para um conjunto de menor custo baseado
em conexões ADSL, por exemplo e redundância de enlaces na forma preconizada pela
Resolução CNJ nº 211/2015.

2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)
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Permitir a criação de malha de comunicação redundante  com segurança.

Ampliar a segurança da comunicação e do acesso à Internet das zonas
eleitorais

Permitir a otimização dos enlaces MPLS para uso dos sistemas eleitorais e
internos da Justiça Eleitoral

Acompanhamento centralizado da comunicação das zonas eleitorais;

Permitir  criação  de  VPNs  reguladas  e  geridas  centralizadamente,  tais
como as demandadas pelo teletrabalho motivado pela pandemia de COVID-19.

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)

1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura
e governança de tecnologia da informação;

2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC):
aprimorar a segurança da informação;

3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): a)
aprimorar as medidas de segurança do serviço de acesso à rede (acesso de usuários); b)
aprimorar as medidas de segurança do serviço de conexão de dados (intranet e internet);
c) aprimorar as medidas de segurança de dados (sistemas de arquivos e backup).

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  constantes  do  Processo  SEI  nº  0001030-
68.2020.6.02.8000.

2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

É pretendida a aquisição de forma concomite e progressiva à contratação
de enlaces em banda larga para os cartórios eleitorais.

2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

Verifica-se  que  os  bens  e  serviços  pretendidos  poderão  ser
fornecidos/prestados por diferentes empresas no mercado de TIC.

Considerando  o  Item  7  dos  Estudos  Preliminares,  não  se  vislumbrou
alternativa que não o presente Registro de Preços.

2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

Os bens e serviços a serem contratados possuem características comuns
e usuais encontradas atualmente no mercado de TIC, cujos padrões de desempenho e de
qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo de Referência.

O objeto  desta  contratação  tem como escopo a  obtenção  de  produto
específico  em  período  determinado,  portanto  não  se  caracteriza  como  serviço  de
natureza continuada.

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Não  haverá  parcelamento,  cada  ordem  de  fornecimento  derivado  do
Registro de Preços deverá ser realizada de maneira integral.

Adjudicação será por lote.

2.10 Vigência
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Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do Registro de
Preços.

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 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).

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)

Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de infraestrutura
física para a instalação de firewalls, situação essa já existente no âmbito do TRE/AL, salvo
o surgimento de demanda muito particular e além da previsibilidade.

2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

CONFORMIDADE

1. A tecnologia deve possuir pelo menos uma certificação da ICSA Labs,
ICSA Firewall ou Antivirus;

2. O fabricante da solução deverá ser avaliado pela NSS Labs (Network
Security  Services)  no desempenho  do  Next  Generation  Firewall  Comparative  Analysis
mais recente, estando no “Security Value Map” acima de 90% (noventa por cento) da
avaliação de segurança efetiva.

3. No momento da entrega dos equipamentos a proponente vencedora
deverá  fornecer  declaração  do(s)  fabricante(s),  em  papel  timbrado  com  firma
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reconhecida,  dos  produtos  ofertados,  declarando  que  a  proponente  possui
credenciamento do mesmo para a implantação e suporte técnico de seus produtos;

COMPATIBILIDADE

1.  É  exigida  total  compatibilidade  do  equipamento  ofertado  com  a
plataforma  de  gerenciamento  e  de  relatórios  Sonicwall  Global  Managment  Systems
(GMS), em pleno uso por este Tribunal;

2.  Caso  a  licitante  não  cote  produto  da  marca  Sonicwall,  deverá
apresentar  declaração  da  mesma  que  indique  que  o  produto  ofertado  tem  total
compatibilidade com o Sonicwall GMS.

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 da Ata de Registro de
Preços 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.

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.

1.  Fornecer o(s) equipamento(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;

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 de atividades da garantia;

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
e pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho,
eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e
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cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalidades
previstas neste Termo de Referência;

8. Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal 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;

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.  Responsabilizar-se  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 de atividades da garantia técnica.

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)

3.1 Descrição do Objeto

LOTE 1

CONDIÇÕES GERAIS

1.  Deverá  haver  total  integração  e  compatibilidade  de  todos  os
componentes deste lote com o Sonicwall Global Managment System (GMS), em uso no
TRE-AL;

2.  É  obrigatória  a  comprovação  técnica  de  todas  as  características
exigidas para os equipamentos e softwares aqui solicitados, independente da descrição
da proposta do fornecedor, através de documentos que sejam de domínio público cuja
origem seja exclusivamente do fabricante dos produtos, como catálogos, manuais, ficha
de especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do fabricante através da
internet, indicando as respectivas URL (Uniform Resource Locator). A simples repetição
das  especificações  do termo de referência  sem a  devida  comprovação  acarretará  na
desclassificação da empresa proponente;

3.  A  licitante  deverá  apresentar  comprovação  de  autorização  do
fabricante para comercialização dos equipamentos e licenças;

4. Todos os itens ofertados não podem constar em listas de componentes
em end-of-life ou equivalente do fabricante pelos próximos 12 meses, indicando que o
produto são está na eminência de ser descontinuado;

5.  As  especificações  são  mínimas,  sendo  aceitos  produtos  com
características técnicas superiores desde que plenamente compatíveis com o exigido.

Especificações do Item 01

Firewall de Pequeno Porte

1. CARACTERÍSTICAS GERAIS

1.  Todos  os  equipamentos  ofertados  devem  do  mesmo  fabricante  e
modelo;
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2. Os produtos de hardware ofertados devem ser novos, nunca terem sido
utilizados e não terem sido descontinuados, ou seja, devem constar na linha atual de
comercialização e suporte do fabricante;

3. O fabricante dos equipamentos deverá prover em seu site da internet
todas as atualizações de drivers e softwares opcionais que porventura acompanhem os
mesmos, essas devem ser disponibilizadas em suas versões mais recentes no intuito de
que  os  equipamentos  estejam sempre atualizados  com as  versões  mais  recentes  de
softwares e drivers para os mesmos;

4.  Todos os componentes de hardware da solução deverão ser  de um
único fabricante ou em regime de OEM não sendo permitida a integração de itens não
homologados de terceiros que venha a ocasionar perda parcial ou total da garantia ou
qualquer ônus financeiro adicional durante a vigência da garantia;

5.  Todas  as  partes  e  peças  necessárias  para  operacionalização  e
compatibilização do conjunto deverão ser fornecidas pelo fornecedor/fabricante;

6.  As  especificações  técnicas  apresentadas  neste  documento  são
mínimas, sendo aceitos equipamentos com características superiores;

7.  A  solução  deverá  utilizar  a  tecnologia  de  firewall  Stateful  Packet
Inspection com Deep Packet Inspection (suportar a inspeção da área de dados do pacote)
para filtragem de tráfego IP.

8. Os produtos ofertados deverão vir acompanhados de todos os cabos e
acessórios necessários à completa instalação e operação dos mesmos;

9. Os produtos ofertados deverão vir acompanhados de documentação
impressa  ou  disponibilizada  via  download,  em idioma  português  ou  inglês,  contendo
orientações para configuração e operação do produto fornecido;

10. O prazo de entrega dos produtos (hardware e software) deverá ser de,
no máximo, 60 (sessenta) dias corridos após o recebimento da nota de empenho;

11. Em appliance formato desktop, com possibilidade de instalação em kit
de montagem em rack de 19”.

12. Mínimo de 512MB de memória RAM.

13. Sistema Operacional do Tipo “Harderizado” não serão aceitos. Apenas
os que forem armazenados em memória flash.

14. Fonte de alimentação com operação automática entre 110/220V.

15. Suportar pelo menos 5 interfaces 10/100/1000 GbE, todas operando
em modo autosense e em modo half/full duplex, com inversão automática de polaridade
configuráveis pelo administrador do firewall para atendendo os segmentos de segurança
e rede para:

1. Segmento WAN, ou externo.

2.  Segmento  WAN,  secundário  com  possibilidade  de  ativação  de
recurso  para  redundância  de  WAN com balanceamento de  carga  e  WAN Failover  por
aplicação.  O  equipamento  deverá  suportar  no  mínimo  balanceamento  de  4  links
utilizando diferentes métricas pré-definidas pelo sistema.

3. Segmento LAN ou rede interna.

4.  Segmento  LAN ou  rede  interna  podendo ser  configurado  como
DMZ (Zona desmilitarizada)

5. Segmento ou Zona dedicada para controle de dispositivos Wireless
dedicado com controle e configuração destes dispositivos.
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16.  Performance  de  Firewall  SPI  (Stateful  Packet  Inspection)  igual  ou
superior a 300 Mbps.

17.  Performance  para  inspeção  de  Antimalware  integrado  no  mesmo
appliance: 150 Mbps ou superior

18.  Não  serão  permitidas  soluções  baseadas  em redirecionamento  de
tráfego para dispositivos externos ao appliance para análise de arquivos ou pacotes de
dados.  A  atualização  das  assinaturas  deverá  ocorrer  de  forma  automática  sem  há
necessidade de intervenção humana.

19.  A  solução  de  Gateway  Antivírus  deverá  suportar  análise  de  pelo
menos os protocolos, CIFS, NETBIOS, HTTP, FTP, IMAP, SMTP e POP3.

20. Performance de IPS de 200 Mbps ou superior

21.  Não  serão  permitidas  soluções  baseadas  em redirecionamento  de
tráfego para dispositivos externos ao appliance para análise de arquivos ou pacotes de
dados.

22. A atualização das assinaturas deverá ocorrer de forma automática
sem há necessidade de intervenção humana.

23. Os throughputs devem ser comprovados por documento de domínio
público do fabricante. A ausência de tais documentos comprobatórios reservará ao órgão
o  direito  de  aferir  a  performance  dos  equipamentos  em  bancada,  assim  como
atendimento  de  todas  as  funcionalidades  especificadas  neste  edital.  Caso  seja
comprovado o não atendimento das especificações mínimas nos testes de bancada, o
fornecedor será considerado inabilitados. Todos os custos oriundos do teste de bancada
serão por conta do fornecedor;

24. Capacidade mínima de conexões suportadas em modo firewall deverá
ser de no mínimo ou superior 10.000 Mil conexões.

25. Capacidade mínima de conexões suportadas em modo DPI (análise
profunda de pacotes com os serviços IPS, Antimalware (Antivírus e Antispyware) deverá
ser de no mínimo ou superior a 10.000 conexões.

26. Suportar no mínimo 1.800 novas conexões por segundo.

27.  Suportar  no  mínimo  25  interfaces  de  vlan  (802.1q)  suportando a
definição de seus endereços IP através da interface gráfica;

28.  O  equipamento  deve  ter  a  capacidade  de  analisar  tráfegos
criptografados  HTTPS/SSL,  sendo  que  estes  deverão  ser  descriptografados  de  forma
transparente para a aplicação, verificadas possíveis ameaças e então re-criptografados e
enviados  para  o  seu  destino  caso  não  contenham  ameaças  ou  vulnerabilidades.  A
performance mínima para esta funcionalidade deverá ser de 15 Mbps.

29. Performance de VPN IPSEC (3DES & AES 256) deverá ser de 150 Mbps
ou superior.

30.  Todas  as  funcionalidades  descritas  devem  funcionar  no  mesmo
appliance sem a necessidade de composição de um ou mais produtos;

31.  A  plataforma  deve  ser  otimizada  para  análise  de  conteúdo  de
aplicações em camada 7;

32. O hardware e software que executem as funcionalidades de proteção
de  rede  devem ser  do  tipo  appliance.  Não  serão  aceitos  equipamentos  servidores  e
sistema operacional de uso genérico;
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33. O equipamento deverá ser baseado em hardware desenvolvido para
esta  finalidade,  ou  seja,  não  sendo  aceita  soluções  baseadas  em  plataforma  PC  ou
equivalente.

34. Não serão permitidas soluções baseadas em sistemas operacionais
abertos (OpenSource) como Free BSD, Debian ou mesmo Linux.

35.  Todo  o  ambiente  deverá  ser  gerenciado  através  de  uma  única
interface sem a necessidade de produtos de terceiros para compor a solução;

36.  Deve suportar  arquitetura de armazenamento de logs redundante,
permitindo a configuração de equipamentos distintos;

37. A solução deverá suportar monitoramento através de SNMP v2 e v3;

38.  Deve  oferecer  as  funcionalidades  de  backup/restore  tanto  da
configuração quanto do firmware/sistema operacional através da interface gráfica, assim
como permitir ao administrador agendar procedimentos de backups da configuração em
determinado  dia  e  hora.  O  appliance  deve  armazenar  no  mínimo  02  (duas)  versões
distintas do sistema operacional, sendo possível escolher qual versão será inicializada; de
backups da configuração em determinado dia e hora.

2. FUNCIONALIDADES DE FIREWALL

Devem ter a capacidade de operar de forma simultânea mediante o uso
de suas interfaces físicas nos seguintes modos:

Modo sniffer (monitoramento e análise do tráfego de rede), camada 2
(L2) e camada 3 (L3);

Modo sniffer, para inspeção via porta espelhada do tráfego de dados da
rede;

Modo Camada – 2 (L2), para inspeção de dados em linha e ter visibilidade
e controle do tráfego em nível de aplicação;

Modo Camada – 3 (L3), para inspeção de dados em linha e ter visibilidade
e controle do tráfego em nível de aplicação operando como default gateway das redes
protegidas;

Modo misto de trabalho Sniffer, L2 e L3 em diferentes interfaces físicas.

Possuir DHCP Server interno;

Suporte a encaminhamento de pacotes UDPs multicast/broadcast entre
diferentes  interfaces  e  zonas  de  segurança  como  como  DHCP  Relay,  suportando  os
protocolos e portas:

Time service—UDP porta 37

DNS—UDP porta 53

DHCP—UDP portas 67 e 68

Net-Bios DNS—UDP porta 137

Net-Bios Datagram—UDP porta 138

Wake On LAN—UDP porta 7 e 9

mDNS—UDP porta 5353

Suporte a Jumbo Frames;

Implementar subinterfaces ethernet lógicas;

Deve suportar os seguintes tipos de NAT:
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Nat dinâmico (Many-to-1);

Nat dinâmico (Many-to-Many);

Nat estático (1-to-1);

NAT estático (Many-to-Many);

NAT estático bidirecional 1-to-1;

Tradução de porta (PAT);

NAT de origem;

NAT de destino;

Suportar NAT de origem e NAT de destino simultaneamente.

Prover  mecanismo  contra  ataques  de  falsificação  de  endereços  (IP
Spoofing)

Implementar mecanismo de sincronismo de horário através do protocolo
NTP. Para tanto o appliance deve realizar a pesquisa em pelo menos 03 servidores NTP
distintos, com a configuração do tempo do intervalo de pesquisa;

Possuir  gerenciamento  de  tráfego  de  entrada  ou  saída,  por  serviços,
endereços IP e regra de firewall, permitindo definir banda mínima garantida e máxima
permitida em porcentagem (%) para cada regra definida.

Implementar 802.1p e classe de serviços CoS (Class of Service) de DSCP
(Differentiated Services Code Points);

Permitir remarcação de pacotes utilizando TOS e/ou DSCP;

Suporte a Policy Based Routing (PBR), com a capacidade de roteamento
por  endereço  de  origem, endereço  de destino,  serviço,  interface  ou todas as  opções
simultâneas.

Suporte a protocolos multicasts;

Suportar protocolos de roteamento RIP, RIPng, OSPF e OSPFv3;

Suportar Equal Cost Multi-Path (ECMP)

Para  IPv4,  deve  suportar  roteamento  estático  e  dinâmico  (RIPv2  e
OSPFv2);

Para IPv6, deve suportar roteamento estático e dinâmico (OSPFv3, RIPng);

A solução deve suportar integralmente o padrão IPv6, assim como criação
de regras com objetos que utilizem endereços IPv4 ou IPv6.

Deve suportar no mínimo as seguintes funcionalidades ou protocolos para
o padrão de endereçamento IPv6:

Tunel 6 to 4,

regras de acesso,

objetos de endereço,

limitador de conexões IPv6,

monitor de conexões,

DHCP,

gerenciamento HTTPS via IPv6,
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NAT IPv6,

proteção contra ataques do tipo IP Spoofing para IPv6,

captura de pacotes IPv6,

interface VLAN com endereço IPv6,

VPN SSL com o uso do IPv6,

controle de URL,

Antimalware e antivírus,

controle de aplicação,

IPS,

IKEv2,

ICMP6,

SNMP,

alta disponibilidade,

RFC 1981 Path MTU Discovery for IPv6,

RFC 2460 IPv6 specification,

RFC 2464 Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks;

Deve possuir suporte a log via syslog;

Deve possuir  mecanismo para  possibilitar  a  aplicação  de  atualizações
para o firewall remotamente através da interface gráfica;

Deve permitir a visualização em tempo real das conexões TCP e sessões
UDP que se encontrem ativas através do firewall.

Deve permitir  a geração de gráficos em tempo real,  representando os
serviços mais utilizados e as máquinas mais acessadas em um dado momento;

Deve permitir a visualização de estatísticas do uso de CPU do appliance o
através da interface gráfica em tempo real;

A  solução  deverá  suportar  a  tecnologia  de  SD-WAN e  deverá  ter,  no
mínimo, as seguintes funcionalidades:

Suportar e implementar QoS com classificação, marcação e priorização
de tráfego com base em endereço IP de origem/destino,  portas TCP/UDP de origem e
destino, DSCP (Differentiated Services Code Point), tipo de aplicação camada 7 e traffic
shaping nas interfaces;

Capacidade de  realizar  a  saída  local  de  internet  para  alguns  tráfegos
selecionados a partir, no mínimo, dos parâmetros de IP, porta e URL;

Controle de caminho automático baseado em políticas, com habilidade de
selecionar o caminho, no mínimo, através dos seguintes parâmetros simultâneos ou não:

tipo de aplicação;

prioridade de negócio;

latência;

jitter;

perda de pacotes.
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A  comutação  dos  caminhos  deve  ocorrer  de  maneira  dinâmica  e
automática baseada nas políticas previamente aplicadas.

Permitir  a  alteração  da  política  de  encaminhamento  sem  impacto  no
tráfego.

Implementar  tecnologia  de  reconhecimento  de  aplicações  conhecidas
(DPI),  como Office 365, Facebook e Youtube, como também subaplicações associadas
como Facebook Messenger e Office 365 Outlook.

3. PREVENÇÃO DE INTRUSÃO

Devem possuir módulo de IPS integrados ao próprio appliance de firewall
e a console de gerência deverá residir na mesma console centralizada dos appliances de
segurança, com suporte a pelo menos 3.000 assinaturas;

Deverá  possuir  os  seguintes  mecanismos  de  detecção:  assinaturas  e
trabalhar em conjunto com o controle de aplicações;

Deve  fazer  a  inspeção  de  todo  o  pacote,  independentemente  do
tamanho;

Deve fazer a inspeção de todo o tráfego de forma bidirecional, analisando
qualquer tamanho de pacote sem degradar a performance do equipamento solicitada
neste edital;

Possuir  capacidade  de  remontagem  de  pacotes  para  identificação  de
ataques;

Deve receber e implementar em tempo real atualizações para os ataques
emergentes sem a necessidade de reiniciar o appliance;

Para  cada  proteção  de  segurança,  deve  ser  possível  consultar
informações no site do fabricante;

Deve possuir a capacidade de criar uma regra de exceção a partir do log
visualizado na gerência centralizada;

As regras de exceção devem possuir: origem, destino e serviço;

A solução deve ser capaz de inspecionar tráfego HTTPS.

Deverá  possuir  capacidade  de  análise  de  tráfego  para  a  detecção  e
bloqueio  de  anomalias  como Denial  of  Service  (DoS)  do  tipo  Flood,  Scan,  Session  e
Sweep;

Detecção de anomalias;

Deve possuir política capaz de definir o modo de operação (bloqueio ou
detecção);

O módulo de IPS deve possuir assinaturas voltadas para ambientes de
servidores de SMTP, Web e DNS;

O mecanismo de inspeção deve receber e implementar em tempo real
atualizações de novas assinaturas sem a necessidade de reiniciar o appliance;

Para cada proteção, ou para todas as proteções suportadas, deve incluir a
opção de adicionar exceções baseado na origem e destino;

Deve ser capaz de detectar e bloquear ataques nas camadas de rede e
aplicação, protegendo pelo menos os seguintes serviços: Aplicações web, serviços de e-
mail, DNS, FTP, SQL Injection, ataques a sistemas operacionais e VOIP;

Deve incluir proteção contra worms;
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Deve  incluir  uma  tela  de  visualização  situacional  a  fim  de  monitorar
graficamente a quantidade de alertas de diferentes severidades e a evolução ao logo do
tempo dispondo o sumario quantitativo das ameaças analisadas;

Deve possuir esquema de atualização de assinaturas através de um click;

Atualização  de  modo  offline,  onde  poder  ser  baixado  na  base  do
fabricante e posteriormente fazer o upload do arquivo na solução;

A solução deve suportar importar certificados de servidor para inspeções
de tráfego seguro HTTP (HTTPS) de entrada. Depois de importar esses certificados,  a
solução deve permitir o IPS para Inspeção segura HTTP(HTTPS);

A  solução  deverá  ser  capaz  de  inspecionar  e  proteger  apenas  hosts
internos;

A solução deverá possuir proteções para sistemas SCADA;

Solução  deverá  permitir  que  o  administrador  bloqueie  facilmente  o
tráfego  de  entrada  e/ou  saída  com  base  em  países,  sem  a  necessidade  de  gerir
manualmente os ranges de endereços IP dos países que deseja bloquear.

4. FILTRO DE URL

Para prover  maior  visibilidade e controle dos acessos dos usuários  do
ambiente, deve ser incluído um módulo de filtro de URL integrado no firewall;

Deve possuir base contendo no mínimo 20 milhões de sites internet web
já registrados e classificados com atualização automática;

Deve implementar filtro de conteúdo transparente para o protocolo HTTP,
de forma a dispensar a configuração dos browsers das máquinas clientes;

A plataforma de proteção deve possuir as seguintes funcionalidades de
filtro de URL:

Deve permitir a criação de listas personalizadas de URLs permitidas e
bloqueadas (lista branca e lista negra);

Deve  permitir  especificar  política  por  tempo,  ou  seja,  a  definição  de
regras para um determinado horário ou período (dia, mês, ano, dia da semana e hora);

Deve permitir a criação de políticas por usuários, grupos de usuários, IPs,
redes e grupos de redes;

O  mecanismo  de  Controle  de  aplicação  Web/URL  deve  apresentar
contagem de utilização de regra de acordo com a utilização (hit count);

Deverá permitir criar política de confirmação de acesso

Deve possibilitar a inspeção de tráfego HTTPS (Inbound/Outbound), sendo
que para a opção de Outbound não será necessário efetuar o "man-inthe- middle", ou
seja, a solução deverá prover mecanismo que irá analisar a conexão HTTPS para verificar
se a URL solicitada está na lista  de permissões de acesso,  de acordo com a política
configurada;

Deverá permitir que o administrador adicione filtros por palavra-chave de
modo específico;

Deverá permitir o bloqueio Web através de senha pré-configurada pelo
administrador;

Deverá permitir  o controle,  sem instalação de cliente de software,  em
equipamentos que solicitem saída a internet  para que,  antes de iniciar a navegação,
expanda-se um portal de autenticação residente no firewall (Captive Portal);
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A solução deve fornecer um mecanismo para solicitação de categorização
de URL caso esta não esteja categorizada ou categorizada incorretamente;

Deve suportar recurso de autenticação única para todo o ambiente de
rede, ou seja, utilizando a plataforma de autenticação atual que pode ser de LDAP ou AD;
o perfil de cada usuário deverá ser obtido automaticamente para o controle das políticas
de Filtro de Conteúdo sem a necessidade de uma nova autenticação.

Deve suportar  a  criação de políticas  baseadas  no  controle  por  URL e
categoria de URL;

Deve suportar base ou cache de URLs local no appliance ou possibilitar a
replicação da base de conhecimento de URLs do fabricante via instalação de máquina
virtual, a infraestrutura da máquina virtual (VM) para uso desse recurso será fornecida
pelo CONTRATANTE, evitando delay de comunicação/validação das URLs;

Deve possuir pelo menos 50 categorias de URLs;

Deve suportar a criação de categorias de URLs customizadas;

Deve suportar a exclusão de URLs do bloqueio, por categoria;

Deverá possibilitar a categorização ou recategorização de URL caso não
esteja categorizada ou categorizada incorretamente;

A solução deverá permitir um mecanismo que permita sobrescrever as
categorias de URL;

Deve permitir a customização de página de bloqueio. 

5. CONTROLE DE APLICAÇÕES

Os dispositivos de proteção de rede deverão possuir a capacidade de
reconhecer  aplicações,  independente  de  porta  e  protocolo,  com  as  funcionalidades
descritas;

Deve ser possível a liberação e bloqueio de aplicações sem a necessidade
de liberação de portas e protocolos.

Deve  possuir  capacidade  para  realizar  filtragens/inspeções  dentro  de
portas  TCP  conhecidas  por  exemplo  porta  80  http,  buscando  por  aplicações  que
potencialmente expõe o ambiente como: P2P, Kazaa, Morpheus, BitTorrent ou messengers

Deve ser capaz de controlar o uso dos serviços de Instant Messengers
como MSN, YAHOO, Google Talk, ICQ, de acordo com o perfil de cada usuário ou grupo de
usuários, de modo a definir, para cada perfil, se ele pode ou não realizar download e/ou
upload de arquivos, limitar as extensões dos arquivos que podem ser enviados/recebidos
e permissões e bloqueio de sua utilização baseados em horários pré-determinados pelo
administrador será obrigatório para este item.

Deverá  controlar  software  FreeProxy  tais  como  ToR,  Ultrasurf,
Freegate,etc.

Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por endereço IP
de origem;

Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por subrede de
origem e destino;

Deverá atualizar a base de assinaturas de aplicações automaticamente;

Deverá limitar a banda (download/upload) usada por aplicações (traffic
shaping), baseado no IP de origem, usuários e grupos do LDAP/AD;
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A solução  de  controle  de  aplicação  WEB deve criar  regras  granulares
possibilitando  adicionar  tipos  de  aplicação  WEB e  categorias  por  regra,  sendo  assim
criando controle granular de qualquer tipo de acesso não permitido pela empresa;

Deve implementar múltiplos métodos de identificação e classificação das
aplicações, por pelo menos checagem de assinaturas e protocolos;

Caso a solução não tenha assinaturas pré-definidas na solução, deverá
possibilitar a criação ou importação de assinaturas personalizadas para os seguintes tipos
ou protocolos: HTTP, FTP, Email e extensão de arquivos.

O administrador deve ser capaz de configurar quais comandos FTP são
aceitos e quais são bloqueados a partir de comandos FTP pré-definidos;

Deve possibilitar que o controle de portas seja aplicado para todas as
aplicações;

Deverá  possibilitar  a  diferenciação  de  tráfegos  Peer2Peer  (Bittorrent,
emule, uTorrent, etc.) possuindo granularidade de controle/políticas para os mesmos;

Deve  possibilitar  a  diferenciação  e  controle  de  partes  das  aplicações
como por exemplo permitir o Facebook e bloquear chat;

Deverá  possibilitar  a  diferenciação  de  aplicações  Proxies  possuindo
granularidade de controle/políticas para os mesmos;

Deve ser possível a criação de grupos estáticos de aplicações e grupos
dinâmicos de aplicações baseados em características das aplicações como:

Nível de risco da aplicação.

Categoria de aplicações.

6. PROTEÇÃO CONTRA VÍRUS E BOT-NETS

Deve  possuir  módulo  de  antivírus  e  antibot  integrado  no  próprio
appliance de segurança;

A solução deve possuir nuvem de inteligência proprietária do fabricante
onde seja responsável em atualizar toda a base de segurança dos appliances através de
assinaturas;

Deve implementar modo de configuração totalmente transparente para o
usuário final e usuários externos, sem a necessidade de configuração de proxies, rotas
estáticas e qualquer outro mecanismo de redirecionamento de tráfego;

Deve implementar funcionalidade de detecção e bloqueio de callbacks;

A  solução  deverá  ser  capaz  de  detectar  e  bloquear  comportamento
suspeito ou anormal da rede;

A  solução  Antibot  deve  possuir  mecanismo  de  detecção  que  inclui,
reputação de endereço IP;

Deve implementar interface gráfica WEB segura, utilizando o protocolo
HTTPS.

Deve implementar interface CLI segura através do protocolo SSH;

Deve possuir antivírus em tempo real, para ambiente de gateway internet
integrado a plataforma de segurança para os seguintes protocolos: HTTP, HTTPS, SMTP,
IMAP, POP3, FTP, CIFS e TCP Stream;

A  solução  deve  permitir  criar  regras  de  exceção  de  acordo  com  a
proteção;
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Deve  possuir  visualização  na  própria  interface  de  gerenciamento
referente aos top incidentes através de hosts ou incidentes referentes a incidentes de
vírus e Bots;

Deve permitir o bloqueio de malwares (vírus, worms, spyware e etc);

A solução deve ser capaz de proteger contra ataques para DNS;

A solução deverá ser gerenciada a partir  de uma console centralizada
com políticas granulares;

A solução deve ser capaz de prevenir acesso a websites maliciosos;

A solução deve ser capaz de realizar inspeção de tráfego SSL e SSH;

A solução deverá receber atualizações de um serviço baseado em cloud;

A solução deverá ser capaz de bloquear a entrada de arquivos maliciosos;

A solução Antivírus  deverá suportar análise de arquivos que trafegam
dentro do protocolo CIFS;

A solução deve suportar funcionalidade de GeoIP, ou seja, a capacidade
de identificar, isolar e controlar tráfego baseado na localização (origem e/ou destino),
incluindo  a  capacidade  de  configuração  de  listas  customizadas  para  esta  mesma
finalidade.

7. PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES AVANÇADOS

A solução deverá prover as funcionalidades de inspeção de tráfego de
entrada  e saída  de malwares não conhecidos ou do tipo APT  com filtro  de  ameaças
avançadas e análise de execução em tempo real,  e inspeção de tráfego de saída de
callbacks;

Deve  suportar  os  protocolos  HTTP  assim  como  inspeção  de  tráfego
criptografado através de HTTPS e TLS;

A solução deve ser capaz de inspecionar o tráfego criptografado SSL e
SSH;

Deve identificar e bloquear a existência de malware em comunicações de
entrada e saída, incluindo destinos de servidores do tipo Comando e Controle;

Deve implementar mecanismo de bloqueio de vazamento não intencional
de dados oriundos de máquinas existentes no ambiente LAN em tempo real;

Deve  implementar  detecção  e  bloqueio  imediato  de  malwares  que
utilizem mecanismo de exploração em arquivos no formato PDF, sendo que a solução
deve inspecionar arquivo PDF com até 10Mb;

Deve  implementar  a  análise  de  arquivos  maliciosos  em  ambiente
controlado com, no mínimo, sistema operacional Windows e Android;

Deve  conter  ameaças  de  dia  zero  permitindo  ao  usuário  final  o
recebimento de arquivos livres de malware;

A  tecnologia  de  máquina  virtual  deverá  suportar  diferentes  sistemas
operacionais, de modo a permitir a análise completa do comportamento do malware ou
código malicioso sem utilização de assinaturas;

A solução deve possuir nuvem de inteligência proprietária do fabricante
onde seja responsável em atualizar toda a base de segurança dos appliance através de
assinaturas.
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Deve  implementar  a  visualização  dos  resultados  das  análises  de
malwares de dia zero nos diferentes sistemas operacionais dos ambientes controlados
(sandbox) suportados;

Deve implementar modo de configuração totalmente transparente para o
usuário final e usuários externos, sem a necessidade de configuração de proxies, rotas
estáticas e qualquer outro mecanismo de redirecionamento de tráfego;

Conter ameaças avançadas de dia zero;

Toda  análise  deverá  ser  realizada  de  forma  automatizada  sem  a
necessidade de criação de regras específicas e/ou interação de um operador;

Deve implementar mecanismo do tipo múltiplas fases para verificação de
malware e/ou códigos maliciosos;

Toda  a  análise  e  bloqueio  de  malwares  e/ou  códigos  maliciosos  deve
ocorrer em tempo real. Não serão aceitas soluções que apenas detectam o malware e/ou
códigos maliciosos;

Suportar  a  análise  de  arquivos  do  pacote  office
(.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx) e Android APKs no ambiente controlado;

Deve implementar a análise de arquivos executáveis, DLLs e ZIP em SSL
no ambiente controlado;

Deve possuir antivírus em tempo real, para ambiente de gateway internet
integrado a plataforma de segurança para os seguintes protocolos: HTTP, HTTPS, SMTP,
POP3, FTP, IMAP e CIFS;

Deve ser capaz de conter ameaças de dia zero de forma transparente
para o usuário final;

Deve conter  ameaças de dia  zero através de tecnologias  em nível  de
emulação e código de registro;

Deve implementar mecanismo de pesquisa por diferentes intervalos de
tempo;

Deve conter ameaças de dia zero via tráfego de internet;

Deve permitir a contenção de ameaças de dia zero sem a alteração da
infraestrutura de segurança;

Deve  conter  ameaças  de  dia  zero  que  possam  burlar  o  sistema
operacional emulado;

A  solução  deve  permitir  a  criação  de  White  list  baseado  no  MD5  do
arquivo;

Deve  conter  ameaças  de  dia  zero  antes  da  execução  e  evasão  de
qualquer código malicioso;

Deve conter exploits avançados;

A análise “In Cloud” ou local deve prover informações sobre as ações do
Malware na máquina infectada, informações sobre quais aplicações são utilizadas para
causar/propagar a infecção, detectar aplicações não confiáveis utilizadas pelo Malware,
gerar  assinaturas  de  Antivírus  e  Antispyware  automaticamente,  definir  URLs  não
confiáveis utilizadas pelo novo Malware e prover Informações sobre o usuário infectado
(seu endereço IP e seu login de rede);

Deve suportar a submissão manual de arquivos para análise através do
serviço de Sandbox.
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8. VPN

Suportar  no  mínimo  10  túneis  VPN  IPSEC  do  tipo  site-to-site  já
licenciadas;

Suportar  no  mínimo  1  túneis  VPN  IPSEC  do  tipo  client-to-site  já
licenciadas podendo suportar no futuro, baseado na aquisição de licenciamento, 5 túneis;

Suportar  no mínimo 1 conexões clientes  do tipo  SSL sem custo e 10
licenças/conexões futuras baseadas em licenciamento adicional;

Suportar políticas de roteamento sobre conexões VPN IPSEC do tipo site-
to-site com diferentes métricas e serviços. A rota poderá prover aos usuários diferentes
caminhos redundantes sobre todas as conexões VPN IPSEC;

Implementar os esquemas de troca de chaves manual, IKE e IKEv2 por
Pré-Shared Key, Certificados digitais e XAUTH client authentication;

Permitir a definição de um gateway redundante para terminação de VPN
no caso de queda do circuito primário;

Permitir que sejam criadas políticas de roteamento estático utilizando IPs
de origem, destino, serviços e a própria VPN como parte encaminhadora deste tráfego
sendo este visto pela regra de roteamento, como uma interface simples de rede para
encaminhamento do tráfego;

Suportar  a  criação  de  túneis  IP  sobre  IP  (IPSEC  Tunnel),  de  modo  a
possibilitar  que  duas  redes  com endereço  inválido  possam se  comunicar  através  da
Internet.

9. AUTENTICAÇÃO

Permitir a utilização de LDAP, AD e RADIUS;

Permitir  o  cadastro  manual  dos  usuários  e  grupos  diretamente  na
interface de gerência remota do Firewall, caso onde se dispensa um autenticador remoto
para o mesmo;

Permitir a integração com qualquer autoridade certificadora emissora de
certificados X509 que seguir o padrão de PKI descrito na RFC 2459, inclusive verificando
as  CRLs  emitidas  periodicamente  pelas  autoridades,  que  devem  ser  obtidas
automaticamente pelo firewall via protocolos HTTP e LDAP;

Permitir o controle de acesso por usuário, para plataformas Windows Me,
NT, 2000, 2000, XP, Windows 7, Windows 8 e Windows 10 de forma transparente, para
todos os serviços suportados, de forma que ao efetuar o logon na rede, um determinado
usuário tenha seu perfil de acesso automaticamente configurado;

Permitir a restrição de atribuição de perfil de acesso a usuário ou grupo
independente ao endereço IP da máquina que o usuário esteja utilizando.

Suportar recurso de autenticação única para todo o ambiente de rede, ou
seja, utilizando a plataforma de autenticação atual que pode ser de LDAP ou AD; o perfil
de cada usuário deverá ser obtido automaticamente através de regras no Firewall DPI
(Deep  Packet  Inspection)  sem  a  necessidade  de  uma  nova  autenticação  como  por
exemplo,  para  os  serviços  de  navegação  a  Internet  atuando  assim  de  forma  toda
transparente ao usuário. Serviços como HTTP, HTTPS devem apenas consultar uma base
de dados de usuários e grupos de servidores 2008/2012 com AD.

10. ADMINISTRAÇÃO

Suportar  no  mínimo  250 usuários  autenticados  com serviços  ativos  e
identificados passando por este dispositivo de segurança em um único dispositivo de
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segurança. Políticas baseadas por grupos de usuários deverão ser suportadas por este
dispositivo. Está comprovação poderá ser exigida em testes sobe o ambiente de produção
com o fornecimento do produto para comprovação deste e demais itens.

Permitir  a  criação  de  perfis  de  administração  distintos,  de  forma  a
possibilitar a definição de diversos administradores para o firewall, cada um responsável
por determinadas tarefas da administração;

Fornecer gerência remota, com interface gráfica nativa;

Fornecer interface gráfica para no mínimo 3 usuários;

A interface gráfica deverá possuir assistentes para facilitar a configuração
inicial e a realização das tarefas mais comuns na administração do firewall, incluindo a
configuração de VPN IPSECs, NAT, perfis de acesso e regras de filtragem;

Possuir  mecanismo  que  permita  a  realização  de  cópias  de  segurança
(backups) e sua posterior restauração remotamente, através da interface gráfica, sem
necessidade de se reinicializar o sistema;

Permitir  a  visualização  em  tempo  real  de  todas  as  conexões  TCP  e
sessões UDP que se encontrem ativas através do firewall e a remoção de qualquer uma
destas sessões ou conexões;

Permitir  a  visualização  de  estatísticas  do  uso  de  CPU,  memória  da
máquina onde o firewall está rodando e tráfego de rede em todas as interfaces do Firewall
através da interface gráfica remota, em tempo real e em forma tabular e gráfica;

Permitir a conexão simultânea de vários administradores, sendo um deles
com poderes de alteração de configurações e os  demais  apenas de visualização das
mesmas. Permitir que o segundo ao se conectar possa enviar uma mensagem ao primeiro
através da interface de administração.

Possibilitar o registro de toda a comunicação realizada através do firewall,
e de todas as tentativas de abertura de sessões ou conexões que forem recusadas pelo
mesmo;

Possuir interface orientada a linha de comando para a administração do
firewall a partir do console ou conexão SSH sendo está múltiplas sessões simultâneas.

Possuir mecanismo que permita inspecionar o tráfego de rede em tempo
real (sniffer) via interface gráfica, podendo opcionalmente exportar os dados visualizados
para arquivo formato PCAP e permitindo a filtragem dos pacotes por protocolo, endereço
IP origem e/ou destino e porta IP origem e/ou destino, usando uma linguagem textual;

Permitir  a  visualização  do  tráfego  de  rede  em  tempo  real  tanto  nas
interfaces de rede do Firewall quando nos pontos internos do mesmo: anterior e posterior
à filtragem de pacotes, onde o efeito do NAT (tradução de endereços) é eliminado;

Possuir  sistema  de  respostas  automáticas  que  possibilite  alertar
imediatamente o administrador através de e-mails, janelas de alerta na interface gráfica,
execução de programas e envio de Traps SNMP.

11. RELATÓRIO

Ser capaz de visualizar, de forma direta no appliance e em tempo real, as
aplicações  mais  utilizadas,  os  usuários  que  mais  estão  utilizando  estes  recursos
informando sua sessão, total de pacotes enviados, total de bytes enviados e média de
utilização em Kbps, URLs acessadas e ameaças identificadas;

Possibilitar a geração de pelo menos os seguintes tipos de relatório com
cruzamento  de  informações,  mostrados  em  formato  HTML:  máquinas  acessadas  X

Minuta de edital (complementada) (0782394)         SEI 0001030-68.2020.6.02.8000 / pg. 475



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

serviços bloqueados, usuários X URLs acessadas, usuários X categorias Web bloqueadas
(em caso de utilização de um filtro de conteúdo Web);

Possibilitar  a  geração  de  pelo  menos  os  seguintes  tipos  de  relatório,
mostrados  em  formato  HTML:  máquinas  mais  acessadas,  serviços  mais  utilizados,
usuários que mais utilizaram serviços, URLs mais visualizadas, ou categorias Web mais
acessadas (em caso de existência de um filtro de conteúdo Web), maiores emissores e
receptores de e-mail;

Permitir  o  envio  dos  relatórios,  através  de  email  para  usuários
prédefinidos;

Possuir  relatórios  prédefinidos  na  solução  e  permitir  a  criação  de
relatórios customizados;

Possibilitar  a  geração  dos  relatórios  sob  demanda  e  através  de
agendamento diário, semanal e mensal. No caso de agendamento, os relatórios deverão
ser publicados de forma automática;

Disponibilizar download dos relatórios gerados.

12. GARANTIA, SUPORTE E LICENCIAMENTO

O  licenciamento  para  todos  os  serviços  de  Next  Generation  Firewall
deverá ser de 60 meses.

Deverá ser  fornecida licença  para  gerenciamento do equipamento por
meio do Sonicwall GMS;

A garantia deverá ser de 60 meses para hardware e licenças fornecidas.

Deve contemplar  suporte  do  Fabricante  pelo  período  vigente,  com no
mínimo, as seguintes características:

O suporte do fabricante deve ter um sistema de abertura de chamados
para acompanhamento – funcionando 24 horas por dia e 7 dias por semana

Deve assegurar a utilização de novas versões de software da solução sem
ônus a Licitante, sempre que esta estiver disponível a qualquer cliente

Deve permitir o acesso à base de conhecimento da solução.

13. COMPATIBILIDADE

É  exigida  total  compatibilidade  do  equipamento  ofertado  com  a
plataforma  de  gerenciamento  e  de  relatórios  Sonicwall  Global  Managment  Systems
(GMS), em pleno uso por este Tribunal;

Caso a licitante não cote produto da marca Sonicwall, deverá apresentar
declaração da mesma que indique que o produto ofertado tem total compatibilidade com
o Sonicwall GMS.

Especificações do Item 02

Extensão de Garantia para Sonicwall SOHO por 36 meses

CARACTERISTICAS GERAIS

Compatibilidade com o firewall SonicWall SOHO em uso por este Tribunal;

Licença:  COMPREHENSIVE  GATEWAY  SECURITY  SUITE  BUNDLE  FOR
SONICWALL SOHO SERIES 3YR;

PartNumber: 01-0SSC-0689.

Especificações do Item 03
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Extensão de Garantia para Sonicwall SOHO por 60 meses

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Compatibilidade com o firewall SonicWall SOHO em uso por este Tribunal;

Licença:  COMPREHENSIVE  GATEWAY  SECURITY  SUITE  BUNDLE  FOR
SONICWALL SOHO SERIES 5YR;

PartNumber: 02-SSC-1730.

LOTE 2

CONDIÇÕES GERAIS

Deverá  haver  total  integração  e  compatibilidade  de  todos  os
componentes deste lote com a solução de gerenciamento Sonicwall GMS, em uso no TRE-
AL;

É obrigatória a comprovação técnica de todas as características exigidas
para  os  equipamentos  e  softwares  aqui  solicitados,  independente  da  descrição  da
proposta  do  fornecedor,  através  de  documentos  que  sejam de  domínio  público  cuja
origem seja exclusivamente do fabricante dos produtos, como catálogos, manuais, ficha
de especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do fabricante através da
internet, indicando as respectivas URL (Uniform Resource Locator). A simples repetição
das  especificações  do termo de referência  sem a  devida  comprovação  acarretará  na
desclassificação da empresa proponente.

A licitante deverá apresentar comprovação de autorização do fabricante
para comercialização dos equipamentos e licenças;

Todos os itens ofertados não podem constar em listas de componentes
em end-of-life ou equivalente do fabricante pelos próximos 12 meses, indicando que o
produto são está na eminência de ser descontinuado;

As  especificações  são  mínimas,  sendo  aceitos  produtos  com
características técnicas superiores desde que plenamente compatíveis com o exigido.

Especificações do Item 04

Solução de Controle de Acesso Remoto

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Deverá suportar criação remota de VPN (Virtual Private Network) para
permitir o acesso de forma controlada e seletiva a servidores e serviços informatizados
localizados na rede interna do TRE-AL;

Somente  serão  aceitas  soluções  baseadas  em  appliance  físico,  para
montagem em rack padrão de 19";

A solução deverá ser dedicada para entregar segurança a conectividade
do usuário remoto através da tecnologia de VPN SSL, e  dessa forma não serão aceito
soluções de NGFW para este fim;

Deverá possuir  licenciamento para  no mínimo 25 usuários  conectados
simultaneamente e possibilidade de crescimento futuro para até pelo menos 400 usuários
conectados;

Performance de VPN SSL de 800 Mbps;

Mínimo 4  interfaces de rede 10/100/1000 Base-TX. Todas as interfaces
devem possuir  mecanismo de autosense e seleção seleção automática de modo half-
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duplex/full-duplex. A seleção da velocidade e duplex deve ser realizada obrigatoriamente
através da interface gráfica de gerenciamento.

Fonte de alimentação interna ao gabinete, com chaveamento automático
de 100-240 VAC;

Deverá  suportar  criação  de  portal,  utilizando  SSL/TLS,  que  permita  a
publicação  de  serviços  e  possibilite  os  usuários  externos  autorizados  o  acesso  aos
sistemas internos;

Deverá possuir certificação ICSA SSL-TLS;

A solução deverá suportar o Compartilhamento de arquivos seguro;

O  portal  deverá  permitir  que  o  usuario  final  possa  definir  Favoritos
(atalhos),  os  atalhos podem ser,  aplicativos Web HTTP /  HTTPS,  RDP,  ICA,  VNC, SSH,
Telnet, Pastas partilhadas, Citrix XenDesktop;

O  portal  deverá  suportar  publicação  definidas  pelo  administrador  de
aplicações Web,  juntamente com suporte a  HTML5 para RDP,  VNC,  Citrix  ICA,  SSH e
Telnet.

Deverá  suportar  cliente  nativo  em  HTM5  para  as  aplicações  Citrix
XenDesktop, XenApp e File Explorer;

O portal da web também permitirá o acesso a qualquer aplicativo TCP ou
UDP no modo de encapsulamento (Citrix, Terminal Services, VoIP, etc).

A solução deve ter um portal especial para dispositivos celulares como
smartphones e tablets;

A solução deverá suportar a conexão de múltiplos sistemas operacionais,
como Windows, Android, IOS, Chromebook e MacOS;

Deverá  ser  compatível  com,  pelo  menos,  os  navegadores  Internet
Explorer, Google Chrome e Mozila Firefox em suas últimas versões;

Suporte à comunicação dos usuários remotos no modo L3 Tunnel, onde os
usuarios recebem um endereço IP específico;

Permitir que os clientes Windows tenham capacidade de se auto conectar
na VPN L3, sem a necessidade de intervenção do usuario;

A solução  deverá ter  suporte para  verificações  na estação do usuario
durante o processo de autenticação e permitir a criação de regras granulares de controle
de acesso com base no status de integridade do dispositivo de conexão;

O recurso de controle do usuario final deve permitir checar no mínimo os
seguintes  parâmetros,  para  todos  os  sistemas  operacionais:  vesão  do  sistema
operacional, certificado instalado no endpoint, diretorio e nome de arquivo;

Deverá permitir que o usuário remoto possa acessar apenas os recursos
permitidos de acordo com sua função ou papel. O acesso pode ser controlado por usuário
ou grupos de usuários;

A  solução  deverá  suportar  autenticação  via  LDAP,  Radius,  NTLM  e
Kerberos.

Deverá suporta que o usuários alterem suas senhas remotamente;

Para  dispositivos  móveis,  como  celuares  e  tablets,  a  solução  deve
permitir que esses dispositivos utilizem o recurso de autenticação biométrica;

Deverá suportar Autenticação de  Multi-fator (MFA) ou Autenticação de
dois fatores (2FA);
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Deverá suportar OTP para auticação de dois fatores (2FA), no minimo via
mensagem de correio eletrônico ou SMS;

Deverá suportar TOTP (Time Based One Time Password) com no minimo
integração as aplicaçoes de TOTP  Google Authenticator e Microsoft Authenticator;

Deverá permitir autenticar os usuarios via Cerficados Digital X.509;

A  solução  deverá  permitir  autenticação  única  ou  Single  Sing-On,
possibilitando que os usuários  se conectem às aplicacões disponíeis  no portal  sem a
necessidade de se reautenticarem ou seja nenhum login adicional ou VPN é necessária;

A  solução  deverá  impedir  ataques  desconhecidos  do  tipo  zero-day
diretamente no gateway com correção automatizada;

A  solução  deverá  integrar-se  em solução  baseada  em nuvem do  tipo
sandbox para verificar todos os arquivos enviados por usuários conectados, garantido que
os arquivos enviados aos servidores corporativos não sejam arquviso maliciosos;

A Solução deverá possuir detecção Geo IP e proteção contra Botnets;

A solução deverá suportar o modo Split-Tunnel e o modo Redirect-All com
o encapsulamento SSL / TLS;

A solução deverá permitir a configuração do perfil do dispositivo usando
uma lista abrangente e predefinida de soluções de:  antivírus,  firewall  pessoal  e  anti-
spyware para plataformas Windows, Mac e Linux;

A  solução  deverá  permitir  que  os  administradores  definam  quais
aplicativos  móveis  específicos  podem acessar  recursos  na rede  através  de  túneis  de
aplicativos individuais. As políticas de App Access Control (ACC) são aplicadas tanto a o
cliente e o servidor, fornecendo proteção robusta ao perímetro;

A  solução  deverá  prover  suporte  de  autenticação  usando  uma
infraestrutura Kerberos existente, sem a necessidade de confiar nos serviços de front-end
para delegar um serviço;

A solução deverá possuir mecanismos que garantam aos administradores
da  solução  meios  que  concedam  ou  neguem  acesso  com  base  nas  políticas
organizacionais  e  definam ações  de  correção  nas  sessões  de  quarentena.  A  política
baseada em objeto deverá utilizar elementos de rede, recurso, identidade, dispositivo,
aplicativo, dados e hora;

O  sistema deve  ter  um mecanismo  de inspeção  para  o  equipamento
remoto que valida pelo menos, arquivos presentes no computador remoto, chaves de
registro,  associação  ao  domínio  do  Active  Directory,  versão  do  sistema  operacional,
presença de antivírus, antispyware ou firewall pessoal;

No caso de dispositivos móveis, deverá suportar no minimo identificador
de dispositivo (IMEI),  Detecção de JailBreak em dispositivos Apple IOS - Detecção de
ROOT para dispositivos Android;

Deverá suportar que a inspeção não sejá feita apenas no momento do
acesso, mas também periodicamente;

Dependendo das condições do equipamento remoto, ele entrará receberá
permissão conexão no portal que possuirá as os acessos de acordo com o seu perfil de
usuario ou grupo de usuário definido pelo administrador, se o computador não atender
aos requisitos mínimos, o equipamento remoto será enviado a uma área de  quarentena,
evitando assim que equipamentos fora da politica de acesso do orgão ingressem na rede;
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O sistema deve permitir ou restringir o acesso a clientes que possuem
atualização de o antivírus em um determinado período de tempo, porexemplo, não mais
que 15 dias;

O gerenciamento da solução deve ser baseado na Web;

Deverá suportar o gerenciamento SNMP;

A solução deve permitir gerenciamento centralizado, via ferramenta de
gestão   GMS  (GLOBAL  MANAGEMENT  SYSTEM),  com  possibilidade  de  Backup  de
configurações,

Upgrade de firmware e status da solução;

Deverá suportar Syslog e NTP.

GARANTIA E SUPORTE

Garantia/Suporte por um período de 60 meses;

Deve contemplar  suporte  do  Fabricante  pelo  período  vigente,  com no
mínimo, as seguintes características:

O suporte do fabricante deve ter um sistema de abertura de chamados
para acompanhamento – funcionando 24 horas por dia e 7 dias por semana;

Deve assegurar a utilização de novas versões de software da solução sem
custo adicional, sempre que esta estiver disponível a qualquer cliente;

Deve permitir o acesso à base de conhecimento da solução.

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

A solução deverá ser instalada e configurada por  técnicos certificados
junto ao fabricante da solução;

Deverá contemplar a configuração de toda a solução de maneira a torná-
la completamente funcional em conformidade com as necessidades apresentadas pelo
TRE-AL;

O serviço deverá ser exclusivamente realizado de forma presencial;

O  serviço  de  instalação  e  migração  somente  serão  aceitos  de  forma
provisória quando todas as funcionalidades estiverem operacionais;

O recebimento definitivo dos serviços de instalação se dará no prazo de
10  (dez)  dias  após  o  recebimento  provisório  e  se  for  constatada  a  estabilidade
operacional da solução implantada;

Transferência  de  técnlogia  do  tipo  hands-on  para  pelo  menos  03
servidores  da  STI  do  TRE-AL,  onde  deverão  ser  repassadas  todas  as  configurações
realizadas e os procedimentos de operação da solução.

Especificações do Item 05

Licenças Adicionais para a Solução de Controle de Acesso Remoto

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Pacote com 100 licenças de uso adicionais para solução de controle de
acesso remoto descrita no Item 4 desta Lote;

Suporte/Garantia por um período de 60 meses, mas mesmas condições
do descrito no Item 4 deste Lote.
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Especificações do Item 06

Treinamento Oficial para a Solução de Controle de Acesso Remoto

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Treinamento Oficial do fabricante da solução;

Deverá ser disponibilizado de forma presencial, em centro de treinamento
com ambiente adequado para esta finalidade. Caso esta modalidade de treinamento não
esteja disponível, também será aceito treinamento em formato EAD;

Deverá ser fornecido voucher com validade mínima de 12 meses.

LOTE 3

CONDIÇÕES GERAIS

Deverá  haver  total  integração  e  compatibilidade  de  todos  os
componentes deste lote com o cluster Sonicwall NSA 6600 em uso no TRE-AL;

É obrigatória a comprovação técnica de todas as características exigidas
para  os  equipamentos  e  softwares  aqui  solicitados,  independente  da  descrição  da
proposta  do  fornecedor,  através  de  documentos  que  sejam de  domínio  público  cuja
origem seja exclusivamente do fabricante dos produtos, como catálogos, manuais, ficha
de especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do fabricante através da
internet, indicando as respectivas URL (Uniform Resource Locator). A simples repetição
das  especificações  do termo de referência  sem a  devida  comprovação  acarretará  na
desclassificação da empresa proponente;

A licitante deverá apresentar comprovação de autorização do fabricante
para comercialização dos equipamentos e licenças.

Especificações do Item 07

Licença de Expansão para SonicWall NSA

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Licença: SonicWall NSA 6650 and 6600 Expanded License;

Partnumber: 01-SSC-4481.

 

Especificações do Item 08

Extensão de Garantia para Sonicwall NSA por 36 meses

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Licença: ADVANCED GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR NSA 6600
3YR;

PartNumber: 01-SSC-1562.

 

Especificações do Item 09

Extensão de Garantia para Sonicwall NSA por 60 meses

CARACTERÍSTICAS GERAIS
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Licença: ADVANCED GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR NSA 6600
5YR;

PartNumber: 01-SSC-1564.

 

Especificações do Item 10

Treinamento Oficial SonicWall Network Security Administrator

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Treinamento Oficial SonicWall Network Security Administrator (SNSA);

Deverá ser diponibilizado de forma presencial, em centro de treinamento
com ambiente adequado para esta finalidade;

Deverá ser fornecido voucher com validade mínima de 12 meses.

 

Especificações do Item 11

Treinamento Oficial SonicWall Network Security Professional

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Treinamento Oficial SonicWall Network Security Professional (SNSP);

Deverá ser diponibilizado de forma presencial, em centro de treinamento
com ambiente adequado para esta finalidade;

Deverá ser fornecido voucher com validade mínima de 12 meses.

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):

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;

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.

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):

Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos
quantitativos indicados no pedido de fornecimento;

A garantia  dos equipamentos deve obedecer ao detalhamento técnico
feito e terá seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;

Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por
rede credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) equipamento(s);
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O  pagamento  será  realizado  individualmente  para  cada  nota  fiscal
apresentada, após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;

Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro
uso e não deverão conter marcas, amassados, arranhões ou outros problemas e, ainda,
serem entregues em pleno estado de funcionamento;

Os  equipamentos  deverão  atender  rigorosamente  a  todas  as
especificações técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;

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 durante
o período de garantia;

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;

 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:

O Tribunal  designará Comissão para realizar  o  recebimento provisório,
que só será emitido se os  equipamentos estiverem de acordo com as especificações
técnicas;

Após  a  entrega,  os  equipamentos  serão  submetidos  à  avaliação  e
homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal;

 O exame para comprovação das características técnicas consistirá em
avaliações e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:

Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;

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.

As  especificações  serão  avaliadas  também  por  meio  de  documentos
técnicos que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e
disponível no sítio do fabricante.

A  comissão  do  Tribunal  deverá,  após  a  comprovação  do  perfeito
funcionamento  dos  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):

A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos
bens pertencentes ao escopo desta contratação.

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

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”,
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da Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais de
habilitação e cumpridos os seguintes  requisitos:

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  Municipal  e
Estadual do domicílio ou sede do Fornecedor; e

Inexistência  de  fato  impeditivo  para  o  qual  tenha  concorrido  o
Fornecedor.

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):

Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que
o objeto se refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante
são resguardados por legislação nacional e internacional.

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):

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:

Advertência:

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

Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida;

Multa de:

0,25%  por  dia,  sobre  o  valor  constante  da  Nota  de  Empenho  ou
instrumento contratual, no caso de atraso injustificado na entrega do bem, limitada a
incidência a 20 (vinte) dias corridos;

No caso de atraso injustificado na entrega dos bens por prazo superior a
20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
7,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual; e

No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior a 20
(vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade
12,5%  sobre  o  valor  da  Nota  de  Empenho  ou  instrumento  contratual,  no  caso  de
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de
fornecimento;

5%  sobre  o  valor  constante  da  Nota  de  Empenho  ou  instrumento
contratual, no caso de inexecução parcial da obrigação assumida;

15% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no
caso  de  inexecução  total  da  obrigação,  podendo  haver,  ainda,  o  cancelamento  do
instrumento de fornecimento.

Minuta de edital (complementada) (0782394)         SEI 0001030-68.2020.6.02.8000 / pg. 484



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

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

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.

O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos
para entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento de
fornecimento com a Contratada.

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.

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. 

O período de atraso será contado em dias corridos. 

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. 

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.

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)

Garantia mínima de 03 (três) anos.

Estar comprovadamente ainda em produção.

Conformidade com o presente Termo de Referência.

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art.
18, § 3º, III, V)

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI 

Solicito,  com  base  na  Ata  de  Registro  de  Preços  relativa  ao  Pregão
Eletrônico suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa Empresa, o fornecimento
abaixo discriminado:
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Item da Ata Descrição Qtd. Solicitada Valor Unitário
(R$) 

Valor Total (R$) 

TOTAL

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da aquisição dos bens
e  da  prestação  dos  serviços  pretendidos  serão  cobertas  com  os  recursos  a  eles
destinados.

Prazo de Entrega:  No máximo de XX (XXXXXXX)  dias  corridos após  o
recebimento da autorização de fornecimento, nota de empenho ou instrumento formal e
equivalente, conforme contrato.

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos).

RESUMO DE STATUS DA ATA 

QUANTITATIVO TOTAL REGISTRADO: 

Quantitativo executado via

Ordem de Fornecimento nº 001/20YY

Quantitativo executado via

Ordem de Fornecimento nº 002/20YY

SALDO ATA: 

          Gestor da Ata – Portaria TRE/AL nº XX/XXXX

Maceió, 04 de junho de 2020.

DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO

Membro da Comissão

NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR

Chefe de Seção 

CRISTINO HERMANO DE BULHÕES

Membro da Comissão 
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ANEXO I-A

ESPECIFICAÇÕES DOS LOTES E ITENS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS

LOTE ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1

1 Firewall de Pequeno
Porte

80 Unid. R$ 18.753,49 R$ 1.500.279,20

2 Extensão de Garantia
para SonicWall SOHO

por 36 meses 

40 Unid. R$ 3.993,20 R$ 159.728,00

3 Extensão de Garantia
para SonicWall SOHO

por 60 meses

30 Unid. R$ 9.415,19 R$ 282.455,70

2

4 Solução de Controle de
Acesso Remoto 

01 Unid. R$ 37.714,89 R$ 37.714,89

5

Licenças Adicionais
para a Solução de
Controle de Acesso

Remoto 

04 Unid. R$ 36.358,58 R$ 145.434,32

6

Treinamento Oficial
para a Solução de
Controle de Acesso

Remoto 

04 Unid. R$ 10.202,24 R$ 40.808,96

3

7 Licença de Expansão
para SonicWall NSA 

01 Unid. R$ 9.686,15 R$ 9.686,15

8

Extensão de Garantia
para SonicWall NSA por

36 meses 

01 Unid. R$ 267.135,72 R$ 267.135,72

9

Extensão de Garantia
para SonicWall NSA por

60 meses 

01 Unid. R$ 445.188,80 R$ 445.188,80
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10

Treinamento Oficial
SonicWall Network

Security Administrator 

04 Unid. R$ 13.425,97 R$  53.703,88

11

Treinamento Oficial
SonicWall Network

Security Professiona 

04 Unid. R$ 11.727,08 R$ 46.908,32

ANEXO II

PLANILHAPLANILHA  DEDE  DADOSDADOS  PARAPARA  CONTRATAÇÃOCONTRATAÇÃO

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. Identidade
Orgão Expedidor
CPF

Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta

Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
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Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail

Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim (   ) Não 

Minuta de edital (complementada) (0782394)         SEI 0001030-68.2020.6.02.8000 / pg. 489



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO III
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2020 

Processo nº 0001030-68.2020.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX2020

MINUTA 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2020, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União –  Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 –
Farol,  CEP:  57051-090, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente,
Desembargador  Pedro  Augusto  Mendonça  de  Araújo,  brasileiro,  casado,  Magistrado,
portador  da  Carteira  de  Identidade  nº  105.822  SSP/AL,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº
039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados
pela empresa .................................,  (INFORMAR  SE  É  MICROEMPRESA  OU  EMPRESA  DE
PEQUENO  PORTE) CNPJ …....................., sediada em …..................., representada
por..........................................., para eventual fornecimento dos materiais e prestação dos
serviços  abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão
Eletrônico nº XX/2020, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei  nº
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, de 31
de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações,  e demais
normas legais aplicáveis.

1 – DO OBJETO.

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2020:

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº XX/2020:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

3 – DO PRAZO DE FORNECIMENTO.

3.1. O prazo para o fornecimento do objeto é de até 45 (quarenta e cinco) dias a

LOTE ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID.
QUANT. TOTAL
REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO 

(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)
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partir da data do recebimento da Autorização de Fornecimento.

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o objeto registrado a outro(s) órgão(s) da Administração
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obriga-
ções dentro das normas e condições do processo de venda;

b) Rejeitar,  no  todo  ou  em parte,  os  materiais  entregues  em desacordo  com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;

c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando soli-
citados pela licitante vencedora.

5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

5.1. São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;
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c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata.

5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

a) Fornecer o(s) equipamento(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;

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

c) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados
técnicos,  conforme períodos,  horários e condições estabelecidas  neste Edital  e  em
seus Anexos;

d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da Adminis-
tração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de Atendimento;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo re-
presentante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao anda-
mento de atividades da garantia;

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

g) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela exe-
cução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho, efi-
ciência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e
cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalidades
previstas neste Edital;

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

i)  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;

j)  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; 

k) Responsabilizar-se  pela  conservação  dos  ambientes  onde  desempenhe  as
atividades necessárias para prestar a garantia on-site;
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l) Prestar  as  informações e os  esclarecimentos que venham a ser  solicitados pela
Administração,  referentes  a  qualquer  problema  detectado  ou  ao  andamento  de
atividades da garantia técnica;

m)  Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em
sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza do objeto da contratação;

n) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazendas Municipal e Estadual  ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;

o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

p)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

6.1. Os itens deverão ser entregues na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada na
avenida Menino Marcelo, nº 5113, Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, telefone (82) 3328-
1947, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a partir do recebimento da Autorização de
Fornecimento, podendo ser encaminhada inclusive por e-mail. 

6.2. O Tribunal  designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só
será emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas.

6.3. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação
pelos responsáveis técnicos do Tribunal.

6.4.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avalia-
ções 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. 

6.5.  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.

6.6. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponíveis
no sítio do fabricante.

6.7.  A  comissão  do  Tribunal  deverá,  após  a  comprovação  do  perfeito
funcionamento dos equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar
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o Termo de Recebimento Definitivo.

6.8.  O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

6.9. O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do
objeto, será de 05  (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

6.10. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

6.11.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

6.12.    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento  recusado,  devendo  o  fornecedor,  dentro  do  prazo  de  15  (quinze) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 7.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

7.1. 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: 

a.1. 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

a.2. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem improcedentes
as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida.

b. Multa de:

b.1.  0,25% por dia, sobre o valor constante  da  Nota  de  Empenho  ou  instrumento
contratual, no caso de atraso injustificado na entrega do bem, limitada a incidência a 20
(vinte) dias corridos;

b.1.1. No caso de atraso injustificado no fornecimento das licenças por prazo superior a
20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Nota de Empenho; e

b.1.2. No caso de atraso injustificado no fornecimento das licenças por prazo superior a
20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a pena-
lidade de 12,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso
de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumen-
to de fornecimento.

b.2. 5% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso
de inexecução parcial da obrigação assumida;
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b.3. 15% sobre o valor da Nota de Empenho  ou instrumento contratual, no  caso de
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de
fornecimento.

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. 

7.2. O  cometimento  reiterado  de  atrasos  injustificados  dos  prazos  previstos  para
entrega/solução  de  ocorrências  poderá  resultar  no  cancelamento  do  instrumento  de
fornecimento com a Contratada.

7.3. As sanções previstas nos itens "21.1.a", “21.1.c” e “21.1.d” poderão ser aplicadas,
cumulativamente ou não, à pena de multa. 

7.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente; 

7.5. Excepcionalmente,  ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo.

7.6. 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..

7.7. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente
sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em
fatos comprovados.

7.8. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
prestação 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 do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração. 

7.9. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.

7.10. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (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 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio
por cento) ao mês.

7.11. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.

7.12.O período de atraso será contado em dias corridos.

Minuta de edital (complementada) (0782394)         SEI 0001030-68.2020.6.02.8000 / pg. 495



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

7.13. 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.

7.14. 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.

7.15. 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 nos 8.666/1993 e  10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.

7.16. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

8- DO PAGAMENTO.

8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 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 fiscal eletrônica, 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 Débi-
tos 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 Municipal e Es-
tadual do domicílio ou sede do Fornecedor; e

b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.

8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que
comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que
trata o item anterior.

8.6. 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;
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VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

8.7. 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.

9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1  º   do art. 65 da Lei n  º   8.666, de 1993  , de
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº
9.488/2018.

10 – DA VEDAÇÃO DE AQUISIÇÃO SEPARADA DOS ITENS.

10.1. É vedada  a aquisição separada de itens para os quais, o detentor da ata não
tenha apresentado o menor preço entre todos os licitantes.

11 - DA PUBLICAÇÃO.

11.1.      O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

12 – DO FORO.

12.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de
Alagoas,  para dirimir  as  questões originadas deste contrato,  com exclusão de  qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.

Maceió, XX de XXXX de 2020.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente

Pela Empresa:
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DESPACHO

Maceió, 09 de outubro de 2020.
À AJ-DG, com a minuta de edital complementada.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 09/10/2020, às 12:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0782396 e o código CRC A4091ACE.

0001030-68.2020.6.02.8000 0782396v1

Despacho SLC 0782396         SEI 0001030-68.2020.6.02.8000 / pg. 498



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

 

DESPACHO

Maceió, 09 de outubro de 2020.
À SLC,
Diante do despacho SLC (0780661), encaminho

manifestação da SGO (0781618).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 09/10/2020, às 14:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0782604 e o código CRC 158F0C30.

0001030-68.2020.6.02.8000 0782604v1
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PROCESSO : 0001030-68.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LICENÇAS E FIREWALLS-

 

Parecer nº 1896 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Senhor Diretor-Geral, 
 
 
Tratam os autos de registro de preços para

eventual aquisição de licenças e firewalls para a sede do
TRE/AL, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Tecnologia da Informação, conforme termo de
referência (0770447), em que se destaca a
justificativa: "Efetivamente, trata-se de ampliação da
confiabilidade e da segurança da malha de comunicação de
dados entre a Sede do TRE/AL e as zonas eleitorais/escritórios
remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas. Desta forma, optou-
se pela expansão do uso de equipamentos Firewall NG, que
suprem as necessidades da solução."

A análise da regularidade foi iniciada no Parecer nº
1.844 (0774810), ocasião em que esta Assessoria Jurídica
solicitou algumas diligências para que o procedimento fluísse
com segurança e regularidade, - alterações na minuta do
edital e a juntada  da ratificação da aprovação à última versão
do Termo de Referência (itens 25 e 26 da tabela de
verificação).

Em consequência, foram trazidas informações,
analisadas no Despacho AJ-DG  0779930, tendo restado 
pendentes a inclusão da justificativa do agrupamento de itens
em lotes e a ratificação da aprovação à última versão do
Termo de Referência pela SAD.   

 Sanadas tais pendências, conforme Despacho SAD
(0780364) e minuta alterada (0782394),  esta Assessoria
Jurídica,   em complemento ao antedito Parecer nº 1.814
(0774810) e nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei
nº 8.666/93, aprova a  minuta de edital de licitação na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo
MENOR PREÇO POR LOTE  (0782394),  elaborada pela SLC, 
objetivando o  Registro de Preços para aquisição de  licenças
e firewalls para a sede do TRE/AL, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da
Informação.

À consideração superior.
 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 09/10/2020, às 18:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0782934 e o código CRC 0FF24537.

0001030-68.2020.6.02.8000 0782934v6
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CONCLUSÃO

Maceió, 10 de outubro de 2020.
Tendo em conta o Parecer 1896 (0782934), da

Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, que aprovou
a minuta de edital de licitação na modalidade PREGÃO, na
forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE 
(0782394),  elaborada pela SLC,  objetivando o  Registro de
Preços para aquisição de  licenças e firewalls para a sede do
TRE/AL, tornem-se os autos conclusos ao Excelentíssimo
Desembargador Presidente, para  a necessária e competente
deliberação, com a recomendação de que seja autorizada a
fase externa do certame.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
10/10/2020, às 14:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0783307 e o código CRC 05A73B76.

0001030-68.2020.6.02.8000 0783307v1

Conclusão GDG 0783307         SEI 0001030-68.2020.6.02.8000 / pg. 501



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 : 0001030-68.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão eletrônico. Aquisição. Licenças e firewalls para a sede do TRE/AL.

 

Decisão nº 2434 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI 0783307.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições
insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a
abertura da fase externa do certame licitatório, na modalidade
Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor preço por lote,
objetivando a aquisição de licenças e firewalls para a sede do
TRE/AL, conforme solicitado pela Secretaria de Tecnologia da
Informação.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0783307, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio do Parecer nº 1896 (0783307), e demais medidas cabíveis.

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 10/10/2020, às 17:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0783483 e o código CRC 40D7E249.
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DESPACHO

Maceió, 10 de outubro de 2020.
À SLC, para abertura da fase externa do certame,

nos termos autorizados pela Presidência (doc. 0783483).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/10/2020, às 18:09, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0783593 e o código CRC 976EF972.
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DESPACHO

Maceió, 13 de outubro de 2020.
À SEIC,
Sr. Chefe,
Solicito que seja realizada nova pesquisa de catmat

dos itens relativos às licenças (itens 5 e 7), posto que não foi
encontrado o catmat 17221, conforme informação dessa
Seção no Despacho SEIC 0766023, quando da divulgação do
certame.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 13/10/2020, às 15:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0784656 e o código CRC 8C8A91BF.
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DESPACHO

Maceió, 13 de outubro de 2020.
Senhora Chefe,
 
Como já fora mencionado anteriormente, no

entanto ainda não dirimido, uma vez que não temos técnica de
análise dos códigos de TIC, conforme dito noutros
procedimentos, em analogia simples, mais uma vez de forma
colaborativa, fizemos outra busca e encontramos o
CATSER 25984, para manutenção de software, que "achamos"
viável, no catálogo Catmats & Catsers.

Ainda assim, pedimos, caso não possa fazer o uso,
que solicite apoio a unidade demandante para dirimir a
situação.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 13/10/2020, às 16:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0784799 e o código CRC 23251807.
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PREGÃO ELETRÔPREGÃO ELETRÔNICONICO  Nº 76Nº 76/2020/2020

PROCESSO Nº: 0001030-68.2020.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 03 de novembro de 2020
Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF).
Local: www.comprasnet.gov.br

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Li-
citações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, conforme descrito nes-
te Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços para eventual aquisição de licen-
ças e firewalls para a sede do TRE/AL, tudo de acordo com requisição promovida pela Secre-
taria de Tecnologia da Informação.

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo
Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, pelo Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de
06/10/2015 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 7.174/2010,  o  Decreto  nº
8.184/2014, 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 o Registro de Preços para eventual aquisição
de  licenças  e  firewalls  para  a  sede  do  TRE/AL, conforme especificações descritas nos
Anexos I e I-A deste edital.

2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.

2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato.

2.2. 2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação de toda
quantidade estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do
TRE/AL.

2.3. A  existência  de  preços registrados  não  obriga  o  Tribunal  Regional  Eleitoral  a
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado,
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.
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3 – DO PRAZO DE FORNECIMENTO

3.1. O prazo máximo para o fornecimento do objeto é de 45 (quarenta e cinco) dias
corridos após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento
equivalente.

4 - DA PARTICIPAÇÃO.

4.1. 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.

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte,  para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de
2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;

2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de dis-
solução ou liquidação;

6. 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 indiretamen-
te 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).

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não”
em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3°  da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresen-
tada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatorie-
dade de declarar ocorrências posteriores; 
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e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da
Constituição Federal;

h) que os serviços sejam prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto
no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante
às sanções previstas em lei e neste Edital.

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a parti-
cipação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraes-
trutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes a este Pregão.

5.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do pro-
vedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos de-
correntes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

5.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no
SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo pro-
ceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorre-
ção ou aqueles se tornem desatualizados.

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassifica-
ção no momento da habilitação

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
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6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edi-
tal, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem
do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos
sistemas.

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos ter-
mos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a ses-
são pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, di-
ante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua descone-
xão. 

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as pro-
postas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de ne-
gociação e julgamento da proposta.

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classifica-
do somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrôni-
co, dos seguintes campos:

a) Valor unitário de cada item que compõe o lote ofertado;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação cons-
tante no Anexo I-A;

7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previ-
denciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou in-
diretamente no fornecimento dos bens.

7.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de ex-
clusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer altera-
ção, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60  (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentação. 

7.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regên-
cia de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

7.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte
dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o
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devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a
adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da em-
presa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema ele-
trônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Refe-
rência. 

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.2.2. A  desclassificação  será  sempre  fundamentada  e  registrada  no  sistema,  com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e
os licitantes.

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro. 

8.5.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor unitário de cada item que
compõe o lote ofertado, sendo que sistema efetuará automaticamente o somatório para
efeito de escalonamento.

8.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

8.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos,
sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

8.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e
fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e
fechado.

8.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após
esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o
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qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superio-
res àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigilo-
so até o encerramento deste prazo.

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, po-
derão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

8.12.Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os
lances segundo a ordem crescente de valores.

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos
itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes,
até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fe-
chado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.13.  Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reiní-
cio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender
às exigências de habilitação.

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores
deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imedia-
tamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo pró-
prio do sistema.

8.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tem-
po real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão,
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo supe-
rior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio ele-
trônico utilizado para divulgação. 

8.19.O Critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, conforme definido nes-
te Edital e seus anexos. 

8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

8.21.A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classifi-
cação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de
lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

8.22. Havendo  eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate
será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferên-
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cia, sucessivamente, aos bens produzidos:

8.22.1. no país;

8.22.2. por empresas brasileiras; 

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdên-
cia Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

8.23.  Persistindo  o empate,  a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas empatadas. 

8.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encami-
nhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes
das previstas neste Edital.

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realiza-
da, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessá-
rios à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

8.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamen-
to da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto
no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua propos-
ta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n.
971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

9.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superi-
or ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.

9.3.1.  Os preços máximos fixados para os materiais ora licitados estão disponíveis no
Anexo I-A, que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a
negociar em busca de preços inferiores.

9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios
ou de valor zero,  incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não te-
nha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações
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de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade
da remuneração.

9.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequi-
bilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fun-
damentam a suspeita.

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de dili-
gências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser rei-
niciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antece-
dência, e a ocorrência será registrada em ata.

9.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de
não aceitação da proposta. 

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita
e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro. 

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálo-
gos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por ou-
tro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo siste-
ma eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

9.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no
prazo de 2 (duas)  horas,  a partir  da solicitação,  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.

9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a sua continuidade.

9.10.Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, po-
derá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item
8.24.

9.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a ha-
bilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

10 – DA HABILITAÇÃO.

10.1.Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimen-
to das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça
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a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes ca-
dastros:

10.1.1. SICAF;

10.1.2.  Consulta  Consolidada  de  Pessoa  Jurídica  do  Tribunal  de  Contas  da  União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

10.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proi-
bição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário.

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrên-
cias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por par-
te das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassifica-
ção.

10.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado,
por falta de condição de participação.

10.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocor-
rência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, se-
guindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será ve-
rificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação ju-
rídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação
técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SE-
GES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas;

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SI-
CAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar,
em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, ex-
ceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pre-
goeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do
Decreto 10.024, de 2019.

10.6.Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação  complementares,
necessários à confirmação daqueles  exigidos neste Edital  e já apresentados, o licitante
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de  2 (duas)
horas, sob pena de inabilitação.
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10.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em re-
lação à integridade do documento digital.

10.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferen-
tes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da ma-
triz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somen-
te em nome da matriz.

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de nú-
meros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralização do recolhimento dessas contribuições.

10.10. Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos
deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

10.10.1. Habilitação jurídica: 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mer-
cantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verifi-
cação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limi-
tada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente re-
gistrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento com-
probatório de seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto
de autorização;

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as al-
terações ou da consolidação respectiva.

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação
de certidão expedida conjuntamente pela  Secretaria  da Receita Federal  do Brasil
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(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº
1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional.

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, medi-
ante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos ter-
mos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e estadual, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com
o objeto contratual; 

f) prova de regularidade com as Fazendas Municipal e Estadual do domicílio ou sede
do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Municipais e Estaduais relacio-
nados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declarações das
Fazendas Municipal e Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na for-
ma da lei.

10.10.2.1.  O licitante,  microempresa  ou  empresa  de pequeno porte,  deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regula-
ridade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabili-
tação.

10.10.2.2.  A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a docu-
mentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno
porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que
exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art.
4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pre-
tenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Comple-
mentar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadas-
tros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço pa-
trimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e traba-
lhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa
de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as de-
mais exigências do edital.

10.10.2.5.  A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5
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(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O
prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração públi-
ca, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem
anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previs-
tas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na
ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante
com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o
mesmo prazo para regularização. 

10.10.2.8. 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.

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja
por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver con-
correndo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilita-
ção cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às
do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de ina-
bilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilita-
ção, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retira-
da(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

10.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o lici-
tante será declarado vencedor.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no pra-
zo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

a) ser  redigida  em língua  portuguesa,  datilografada  ou  digitada,  em uma via,  sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as de-
mais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para
fins de pagamento;

c) conter a descrição do item ofertado;

d) conter o preço unitário e  total do item  ofertado.

11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em considera-
ção no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se
for o caso.

11.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, mode-
lo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
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11.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário
em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expres-
sos por extenso, prevalecerão estes últimos.

11.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edi-
tal, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamen-
to a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo consi-
derada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça víncu-
lo à proposta de outro licitante.

11.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

12 - DOS RECURSOS.

12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitan-
te qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será conce-
dido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção
de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende re-
correr e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

12.2.Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a exis-
tência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fun-
damentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas ve-
rificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer im-
portará a decadência desse direito.

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitan-
tes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo
sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa de seus interesses.

12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aprovei-
tamento. 

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
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a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realiza-
ção da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situa-
ção em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante de-
clarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não com-
provar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006.
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerra-
mento da etapa de lances. 

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ain-
da, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 

14.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão públi-
ca, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

14.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica,  pelo e-mail  slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item 25.11
deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

14.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data
de recebimento da impugnação.

14.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.

14.6.O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos res-
ponsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previs-
tos no certame.

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deve-
rá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração.

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.

15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
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constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto
nº 7.892/2013.

16 - DA ADJUDICAÇÃO,  DA  HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA
CONTRATAÇÃO.

16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.

16.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o
disposto no art.  11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar  a ata de
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que
ocorra motivo justificado aceito pela administração.

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item
anterior  será  elaborado  desde que viabilizado  pelo  sistema Comprasnet,  tal  como
previsto no art. 26 do decreto acima citado.

16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n.
8.666/1993.

16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado.

16.5. A  ata  de  registro  de  preços  implicará  compromisso  de  fornecimento  nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.

16.6. A recusa injustificada  de fornecedor classificado em assinar  a  ata,  dentro do
prazo estabelecido no  subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades  aludidas no
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº 10.024/2019.

16.7. A  contratação  com  os  fornecedores  registrados  será  formalizada  pelo  órgão
interessado por intermédio de instrumento contratual,  emissão de nota de empenho de
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº
8.666, de 1993.

16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu
recebimento.

16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca
da aceitabilidade ou não da justificativa.
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16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente,
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis.

16.11. Os  contratos  decorrentes  do  Sistema  de  Registro  de  Preços poderão  ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do
Decreto nº 7.892/2013.

16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”,
“b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

16.12.2. O  cancelamento  do  registro  de  preços  poderá  ocorrer  por  fato
superveniente,  decorrente  de  caso  fortuito  ou  força  maior,  que  prejudique  o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

a) por razão de interesse público; ou

b) a pedido do fornecedor.

16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais.

16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.

16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a
partir da solicitação das mesmas.

16.15. A Ata  de  Registro  de  Preços, durante  sua  vigência,  poderá  ser  utilizada  por
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018.

16.15.1. Os  órgãos  e  entidades  que  não  participaram do  registro  de  preços,
quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
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16.15.1.1. A  manifestação do  órgão gerenciador  de  que trata  o  subitem
acima fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades
que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência,
a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização
da ata de registro  de preços,  conforme estabelecido em ato do Secretário  de
Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

16.15.1.2. O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador,
será divulgado no Portal de Compras do Governo federal.

16.15.1.2.1. A publicação supra deverá ser condição para autorização para
adesão  exarada  pelo  órgão  gerenciador,  em  conformidade  com  as
recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019.

16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o  subitem 16.15 não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens
do  instrumento  convocatório  e  registrados  na  ata  de  registro  de  preços  para  o  órgão
gerenciador e órgãos participantes.

16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao  dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos
não participantes que aderirem.

17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15.

17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo; 
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b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços 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.

18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

18.1. São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15.

18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

a) Fornecer o(s) equipamento(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;

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

c) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados
técnicos,  conforme períodos,  horários e condições estabelecidas  neste Edital  e  em
seus Anexos;

d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da Adminis-
tração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de Atendimento;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo re-
presentante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao anda-
mento de atividades da garantia;

f) Responder por quaisquer prejuízos que seus profissionais causarem ao patrimônio
da Administração ou a terceiros, por ocasião da execução do objeto, procedendo ime-
diatamente aos reparos ou às indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
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g) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela exe-
cução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho, efi-
ciência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e
cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalidades
previstas neste Edital;

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

i)  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;

j)  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; 

k) Responsabilizar-se  pela  conservação  dos  ambientes  onde  desempenhe  as
atividades necessárias para prestar a garantia on-site.

l) Prestar  as  informações e os  esclarecimentos que venham a ser  solicitados pela
Administração,  referentes  a  qualquer  problema  detectado  ou  ao  andamento  de
atividades da garantia técnica.

m)  Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em
sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza do objeto da contratação;

n) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazendas Municipal e Estadual  ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;

o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

p)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.

19 - DA PUBLICIDADE.

19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93.

20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

20.1. Os itens deverão ser entregues na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada na
avenida Menino Marcelo, nº 5113, Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, telefone (82) 3328-
1947, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a partir do recebimento da Autorização de
Fornecimento, podendo ser encaminhada inclusive por e-mail. 

20.2. O Tribunal  designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só
será emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas.
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20.3. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação
pelos responsáveis técnicos do Tribunal.

20.4.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avalia-
ções 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. 

20.5.  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.

20.6. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponíveis
no sítio do fabricante.

20.7.  A  comissão  do  Tribunal  deverá,  após  a  comprovação  do  perfeito
funcionamento dos equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar
o Termo de Recebimento Definitivo.

20.8.  O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

20.9. O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do
objeto, será de 05  (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

20.10. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

20.11.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

20.12.    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 21.

21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

21.1. 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: 

a.1. 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)
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dias úteis após o recebimento da notificação; e

a.2. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem improcedentes
as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida.

b. Multa de:

b.1.  0,25% por dia, sobre o valor constante  da  Nota  de  Empenho  ou  instrumento
contratual, no caso de atraso injustificado na entrega do bem, limitada a incidência a 20
(vinte) dias corridos;

b.1.1. No caso de atraso injustificado no fornecimento das licenças por prazo superior a
20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Nota de Empenho; e

b.1.2. No caso de atraso injustificado no fornecimento das licenças por prazo superior a
20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a pena-
lidade de 12,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso
de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumen-
to de fornecimento.

b.2. 5% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso
de inexecução parcial da obrigação assumida;

b.3. 15% sobre o valor da Nota de Empenho  ou instrumento contratual, no  caso de
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de
fornecimento.

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. 

21.2. O  cometimento  reiterado  de  atrasos  injustificados  dos  prazos  previstos  para
entrega/solução  de  ocorrências  poderá  resultar  no  cancelamento  do  instrumento  de
fornecimento com a Contratada.

21.3. As sanções previstas nos itens "21.1.a", “21.1.c” e “21.1.d” poderão ser aplicadas,
cumulativamente ou não, à pena de multa. 

21.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente; 

21.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo.

21.6. 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..

21.7. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente
sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em
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fatos comprovados.

21.8. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
prestação 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 do 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
8.666/1993.

21.10. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (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 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio
por cento) ao mês.

21.11. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.

21.12. O período de atraso será contado em dias corridos.

21.13. 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.

21.14. 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.

21.15. 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 nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.

21.16. 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 ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 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 fiscal eletrônica, 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 Débi-
tos 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 Municipal e Es-
tadual do domicílio ou sede do Fornecedor; e
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b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.

22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de
que trata o item anterior.

22.6. 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)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

22.7. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquida-
ção qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou
a atualização monetária.

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 2020,  PTRES
167674  (Julgamento  de  Causas  e  Gestão  Administrativa), Naturezas das Despesas
44.90.52-37 (equipamentos – ativos de rede); 44.90.40-05 (softwares); 33.90.40-07 (serviço
de extensões de garantia); 33.90.40-20 (treinamentos de TI).

24 – DA VEDAÇÃO DE AQUISIÇÃO SEPARADA DOS ITENS.

24.1. É vedada  a aquisição separada de itens para os quais, o detentor da ata não
tenha apresentado o menor preço entre todos os licitantes.

25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

25.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

25.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública ob-
servarão o horário de Brasília – DF.
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25.3. No julgamento das propostas e da habilitação, 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.

25.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

25.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

25.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, in-
dependentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

25.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afasta-
mento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princí-
pios da isonomia e do interesse público.

25.8.Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais pe-
ças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

25.9.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.

25.10. 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.

25.11.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu
de Andrade,  nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do
Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e
Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou
ainda, nos sites www.tre-al.jus.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 dos lotes e Itens e Valores Máximos Estimados;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.

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, 13 de outubro de 2020.
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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

1. Objeto Registro de preço para eventual aquisição licenças e firewalls para 
a sede do TRE-AL, cartórios Eleitorais, unidades e escritórios remo-
tos da Justiça Eleitoral em Alagoas. 

2. Quantidade

Lote 1

Item Descrição Quantidade 

1 Firewall de Pequeno Porte 80

2 Extensão de Garantia para SonicWall SOHO
por 36 meses 

40

3 Extensão de Garantia para SonicWall SOHO
por 60 meses 

30

Lote 2

4 Solução de Controle de Acesso Remoto 01

5 Licenças Adicionais para a Solução de 
Controle de Acesso Remoto

04

6 Treinamento Oficial para a Solução de 
Controle de Acesso Remoto 

04

Lote 3

7 Licença de Expansão para SonicWall NSA 01

8 Extensão de Garantia para SonicWall NSA 
por 36 meses 

01

9 Extensão de Garantia para SonicWall NSA 
por 60 meses 

01

10 Treinamento Oficial SonicWall Network 
Security Administrator 

04

11 Treinamento Oficial SonicWall Network 
Security Professional 

04

3. Resumo da Especi-
ficação do Objeto

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

4. Valor Estimado  O constante do Anexo I-A deste Edital.

5. Justificativa

Efetivamente,  trata-se  de  ampliação  da  confiabilidade  e  da
segurança da malha de comunicação de dados entre a Sede do
TRE/AL  e  as  zonas  eleitorais/escritórios  remotos  da  Justiça
Eleitoral em Alagoas. Desta forma, optou-se pela expansão do uso
de equipamentos  Firewall  NG,  que suprem as  necessidades da
solução. 
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6. Prazo de Entrega
O prazo máximo para o fornecimento das licenças é de 45 (qua-
renta e cinco) dias corridos após o recebimento da ordem de for-
necimento, nota de empenho ou documento equivalente. 

7. Adjudicação Por Lote.

A justificativa para uso de lotes é a garantia da interoperabilidade e
não divisão da solução como todo.

A  eventual  divisão  com  fracassos  de  itens  do  ora  lote  poderia
inviabilizar a aquisição da solução pretendida, dado que composta
de vários  elementos e opções,  negociados,  por característica de
mercado e de cotação, de forma individualizada.

Todavia, smj, a Administração tem, como via para garantia do todo
da solução, nestes casos, o uso de lotes.

8. Classificação Orça-
mentária

Naturezas das Despesas: 
44.90.52-37 (equipamentos – ativos de rede); 
44.90.40-05 (softwares);
33.90.40-07 (serviço de extensões de garantia); 
33.90.40-20 (treinamentos de TI).

9. Local de Entrega
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Av. Menino Marcelo, 7200D, Serraria

Maceió – AL CEP 57046-005 Tel.: (82) 3328-1947

Horário: De segunda-feira a quinta-feira das 13 às 19h e sexta-feira 
das 7h30min Às 13h30min. 

10. Unidade Fiscaliza-
dora

SEGI/COINF/STI 

11. Unidade Gestora SEGEC/COSEG/SAD 

12. Sanções 
Administrativas 

Vide 

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

13. Prazo de 
Pagamento 

Vide

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) 

14. Estratégia de 
Recebimento 

Vide

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
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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): Registro de preço para eventual aquisição de solução Firewall
para os cartórios Eleitorais, unidades e escritórios remotos, licenças de plataforma de
gerenciamento e de solução de controle de acesso.

1.1 Definição (Art. 18, §3º, I)

Registro de preço para eventual aquisição de componentes de solução
Firewall.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 3º, II)

2.1 Motivação (Art. 18, § 3º, II, a)

A contínua evolução na área de tecnologia da informação fornece novas
soluções que tornam mais eficientes os meios de comunicação de dados,  permitindo,
desta maneira, a utilização de novos recursos como forma de aumentar disponibilidade,
segurança e performance de tais meios.

Neste sentido, surge a necessidade de fomentar Registro de Preço para
aquisição de até 160 (cento e sessenta) Firewalls de pequeno porte, como medida de
viabilização a melhoria da segurança, da performance e da confiabilidade dos meios de
comunicação que são utilizados pelos cartórios eleitorais e escritórios remotos da Justiça
Eleitoral  em Alagoas,  a acrescer camada adicional de proteção composta por IPS/IDS,
filtro de conteúdo, antimalware e antispyware.

Além dos ínúmeros contextos e relatos de invasão de redes disponíveis
na literatura ou no registro de noticiário, neste momento de pandemia, COVID-19, com a
edição  dos  mais  diversos  atos  de  teletrabalho  ou  afastamente  para  realização  de
trabalhos a partir de casa, a solução pode constituir medida vital para garantir conexões
que, se por um lado, garantem o acesso pelos servidores de Sistemas e dados internos da
instiuição, garanta, por outro lado, a segurança do maior ativo. maior valor de qualquer
instuição: seus dados e informações.

A sugestão de uso de Registro de Preços, da forma como proposta, tem
alicerce no Decreto nº 7.892/2013,  art. 3º,  incisos I, II e IV, assim ponderados:

Inciso  I:  a  aquisição  de  firewalls  pode  ser  frequente,  considerando  a
migração progressiva da rede de dados do atual modelo de contratação - links dedicados,
para links ADSL de menor custo;

Inciso II: a entrega deve ser sucessiva, de forma a minimizar impactos
nos prazos de garantia dos equipamentos, considerando a complexidade de sua efetiva
implantação e substituição aos equipamentos anteriores;

Inciso IV: não é possível, a priori, ter uma visão clara, da quantidade de
equipamentos  efetivamente  necessários  para  substituir  o  atual  modelo  de  conexões
dedicadas.

2.2 Objetivos (Art. 18, § 3º, II, b)

A contratação visa, além de promover ações no sentido de elaborar novo
instrumento  que  mantenha  um  meio  para  disponibilizar  os  firewalls  demandados,
promover as condições para migração com recursos de segurança do atual modelo de
conexões dedicadas (backbone secundário) para um conjunto de menor custo baseado
em conexões ADSL, por exemplo e redundância de enlaces na forma preconizada pela
Resolução CNJ nº 211/2015.
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2.3 Benefícios (Art. 18, § 3º, II, c)

Permitir a criação de malha de comunicação redundante  com segurança.

Ampliar a segurança da comunicação e do acesso à Internet das zonas
eleitorais

Permitir a otimização dos enlaces MPLS para uso dos sistemas eleitorais e
internos da Justiça Eleitoral

Acompanhamento centralizado da comunicação das zonas eleitorais;

Permitir  criação  de  VPNs  reguladas  e  geridas  centralizadamente,  tais
como as demandadas pelo teletrabalho motivado pela pandemia de COVID-19.

2.4 Alinhamento Estratégico (Art. 18, § 3º, II, d)

1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI): melhoria da infraestrutura
e governança de tecnologia da informação;

2. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC):
aprimorar a segurança da informação;

3. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC): a)
aprimorar as medidas de segurança do serviço de acesso à rede (acesso de usuários); b)
aprimorar as medidas de segurança do serviço de conexão de dados (intranet e internet);
c) aprimorar as medidas de segurança de dados (sistemas de arquivos e backup).

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  constantes  do  Processo  SEI  nº  0001030-
68.2020.6.02.8000.

2.6 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada (Art. 18, §3º, II, f)

É pretendida a aquisição de forma concomite e progressiva à contratação
de enlaces em banda larga para os cartórios eleitorais.

2.7 Análise de Mercado de TIC (Art. 18, § 3º, II, g)

Verifica-se  que  os  bens  e  serviços  pretendidos  poderão  ser
fornecidos/prestados por diferentes empresas no mercado de TIC.

Considerando  o  Item  7  dos  Estudos  Preliminares,  não  se  vislumbrou
alternativa que não o presente Registro de Preços.

2.8 Natureza do Objeto (Art. 18, § 3º, II, h)

Os bens e serviços a serem contratados possuem características comuns
e usuais encontradas atualmente no mercado de TIC, cujos padrões de desempenho e de
qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo de Referência.

O objeto  desta  contratação  tem como escopo a  obtenção  de  produto
específico  em  período  determinado,  portanto  não  se  caracteriza  como  serviço  de
natureza continuada.

2.9 Parcelamento e Adjudicação do Objeto (Art. 18, § 3º, II, i)

Não  haverá  parcelamento,  cada  ordem  de  fornecimento  derivado  do
Registro de Preços deverá ser realizada de maneira integral.

Adjudicação será por lote.

2.10 Vigência
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Será, na forma dos normativos vigentes, o tempo máximo do Registro de
Preços.

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 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).

2.12 Adequação do Ambiente (Art. 18, § 3º, II, k)

Para utilização do objeto pretendido é necessário dispor de infraestrutura
física para a instalação de firewalls, situação essa já existente no âmbito do TRE/AL, salvo
o surgimento de demanda muito particular e além da previsibilidade.

2.13 Conformidade Técnica e Legal (Art. 18, § 3º, II, l)

CONFORMIDADE

1. A tecnologia deve possuir pelo menos uma certificação da ICSA Labs,
ICSA Firewall ou Antivirus;

2. O fabricante da solução deverá ser avaliado pela NSS Labs (Network
Security  Services)  no desempenho  do  Next  Generation  Firewall  Comparative  Analysis
mais recente, estando no “Security Value Map” acima de 90% (noventa por cento) da
avaliação de segurança efetiva.

3. No momento da entrega dos equipamentos a proponente vencedora
deverá  fornecer  declaração  do(s)  fabricante(s),  em  papel  timbrado  com  firma
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reconhecida,  dos  produtos  ofertados,  declarando  que  a  proponente  possui
credenciamento do mesmo para a implantação e suporte técnico de seus produtos;

COMPATIBILIDADE

1.  É  exigida  total  compatibilidade  do  equipamento  ofertado  com  a
plataforma  de  gerenciamento  e  de  relatórios  Sonicwall  Global  Managment  Systems
(GMS), em pleno uso por este Tribunal;

2.  Caso  a  licitante  não  cote  produto  da  marca  Sonicwall,  deverá
apresentar  declaração  da  mesma  que  indique  que  o  produto  ofertado  tem  total
compatibilidade com o Sonicwall GMS.

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 da Ata de Registro de
Preços 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.

2.15 Obrigações da Contratada (Art. 18, § 3º, II, m)

As obrigações abaixo são aplicáveis ao objeto a ser contratado.

1.  Fornecer o(s) equipamento(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;

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 de atividades da garantia;

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
e pela execução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho,
eficiência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e

Edital do PE nº 76/2020 (0786422)         SEI 0001030-68.2020.6.02.8000 / pg. 536



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalidades
previstas neste Termo de Referência;

8. Comunicar ao Gestor ou Responsável Técnico, formal 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;

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.  Responsabilizar-se  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 de atividades da garantia técnica.

DETALHAMENTO DO OBJETO (Art. 18, § 3º, III)

3.1 Descrição do Objeto

LOTE 1

CONDIÇÕES GERAIS

1.  Deverá  haver  total  integração  e  compatibilidade  de  todos  os
componentes deste lote com o Sonicwall Global Managment System (GMS), em uso no
TRE-AL;

2.  É  obrigatória  a  comprovação  técnica  de  todas  as  características
exigidas para os equipamentos e softwares aqui solicitados, independente da descrição
da proposta do fornecedor, através de documentos que sejam de domínio público cuja
origem seja exclusivamente do fabricante dos produtos, como catálogos, manuais, ficha
de especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do fabricante através da
internet, indicando as respectivas URL (Uniform Resource Locator). A simples repetição
das  especificações  do termo de referência  sem a  devida  comprovação  acarretará  na
desclassificação da empresa proponente;

3.  A  licitante  deverá  apresentar  comprovação  de  autorização  do
fabricante para comercialização dos equipamentos e licenças;

4. Todos os itens ofertados não podem constar em listas de componentes
em end-of-life ou equivalente do fabricante pelos próximos 12 meses, indicando que o
produto são está na eminência de ser descontinuado;

5.  As  especificações  são  mínimas,  sendo  aceitos  produtos  com
características técnicas superiores desde que plenamente compatíveis com o exigido.

Especificações do Item 01

Firewall de Pequeno Porte

1. CARACTERÍSTICAS GERAIS

1.  Todos  os  equipamentos  ofertados  devem  do  mesmo  fabricante  e
modelo;
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2. Os produtos de hardware ofertados devem ser novos, nunca terem sido
utilizados e não terem sido descontinuados, ou seja, devem constar na linha atual de
comercialização e suporte do fabricante;

3. O fabricante dos equipamentos deverá prover em seu site da internet
todas as atualizações de drivers e softwares opcionais que porventura acompanhem os
mesmos, essas devem ser disponibilizadas em suas versões mais recentes no intuito de
que  os  equipamentos  estejam sempre atualizados  com as  versões  mais  recentes  de
softwares e drivers para os mesmos;

4.  Todos os componentes de hardware da solução deverão ser  de um
único fabricante ou em regime de OEM não sendo permitida a integração de itens não
homologados de terceiros que venha a ocasionar perda parcial ou total da garantia ou
qualquer ônus financeiro adicional durante a vigência da garantia;

5.  Todas  as  partes  e  peças  necessárias  para  operacionalização  e
compatibilização do conjunto deverão ser fornecidas pelo fornecedor/fabricante;

6.  As  especificações  técnicas  apresentadas  neste  documento  são
mínimas, sendo aceitos equipamentos com características superiores;

7.  A  solução  deverá  utilizar  a  tecnologia  de  firewall  Stateful  Packet
Inspection com Deep Packet Inspection (suportar a inspeção da área de dados do pacote)
para filtragem de tráfego IP.

8. Os produtos ofertados deverão vir acompanhados de todos os cabos e
acessórios necessários à completa instalação e operação dos mesmos;

9. Os produtos ofertados deverão vir acompanhados de documentação
impressa  ou  disponibilizada  via  download,  em idioma  português  ou  inglês,  contendo
orientações para configuração e operação do produto fornecido;

10. O prazo de entrega dos produtos (hardware e software) deverá ser de,
no máximo, 60 (sessenta) dias corridos após o recebimento da nota de empenho;

11. Em appliance formato desktop, com possibilidade de instalação em kit
de montagem em rack de 19”.

12. Mínimo de 512MB de memória RAM.

13. Sistema Operacional do Tipo “Harderizado” não serão aceitos. Apenas
os que forem armazenados em memória flash.

14. Fonte de alimentação com operação automática entre 110/220V.

15. Suportar pelo menos 5 interfaces 10/100/1000 GbE, todas operando
em modo autosense e em modo half/full duplex, com inversão automática de polaridade
configuráveis pelo administrador do firewall para atendendo os segmentos de segurança
e rede para:

1. Segmento WAN, ou externo.

2.  Segmento  WAN,  secundário  com  possibilidade  de  ativação  de
recurso  para  redundância  de  WAN com balanceamento de  carga  e  WAN Failover  por
aplicação.  O  equipamento  deverá  suportar  no  mínimo  balanceamento  de  4  links
utilizando diferentes métricas pré-definidas pelo sistema.

3. Segmento LAN ou rede interna.

4.  Segmento  LAN ou  rede  interna  podendo ser  configurado  como
DMZ (Zona desmilitarizada)

5. Segmento ou Zona dedicada para controle de dispositivos Wireless
dedicado com controle e configuração destes dispositivos.
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16.  Performance  de  Firewall  SPI  (Stateful  Packet  Inspection)  igual  ou
superior a 300 Mbps.

17.  Performance  para  inspeção  de  Antimalware  integrado  no  mesmo
appliance: 150 Mbps ou superior

18.  Não  serão  permitidas  soluções  baseadas  em redirecionamento  de
tráfego para dispositivos externos ao appliance para análise de arquivos ou pacotes de
dados.  A  atualização  das  assinaturas  deverá  ocorrer  de  forma  automática  sem  há
necessidade de intervenção humana.

19.  A  solução  de  Gateway  Antivírus  deverá  suportar  análise  de  pelo
menos os protocolos, CIFS, NETBIOS, HTTP, FTP, IMAP, SMTP e POP3.

20. Performance de IPS de 200 Mbps ou superior

21.  Não  serão  permitidas  soluções  baseadas  em redirecionamento  de
tráfego para dispositivos externos ao appliance para análise de arquivos ou pacotes de
dados.

22. A atualização das assinaturas deverá ocorrer de forma automática
sem há necessidade de intervenção humana.

23. Os throughputs devem ser comprovados por documento de domínio
público do fabricante. A ausência de tais documentos comprobatórios reservará ao órgão
o  direito  de  aferir  a  performance  dos  equipamentos  em  bancada,  assim  como
atendimento  de  todas  as  funcionalidades  especificadas  neste  edital.  Caso  seja
comprovado o não atendimento das especificações mínimas nos testes de bancada, o
fornecedor será considerado inabilitados. Todos os custos oriundos do teste de bancada
serão por conta do fornecedor;

24. Capacidade mínima de conexões suportadas em modo firewall deverá
ser de no mínimo ou superior 10.000 Mil conexões.

25. Capacidade mínima de conexões suportadas em modo DPI (análise
profunda de pacotes com os serviços IPS, Antimalware (Antivírus e Antispyware) deverá
ser de no mínimo ou superior a 10.000 conexões.

26. Suportar no mínimo 1.800 novas conexões por segundo.

27.  Suportar  no  mínimo  25  interfaces  de  vlan  (802.1q)  suportando a
definição de seus endereços IP através da interface gráfica;

28.  O  equipamento  deve  ter  a  capacidade  de  analisar  tráfegos
criptografados  HTTPS/SSL,  sendo  que  estes  deverão  ser  descriptografados  de  forma
transparente para a aplicação, verificadas possíveis ameaças e então re-criptografados e
enviados  para  o  seu  destino  caso  não  contenham  ameaças  ou  vulnerabilidades.  A
performance mínima para esta funcionalidade deverá ser de 15 Mbps.

29. Performance de VPN IPSEC (3DES & AES 256) deverá ser de 150 Mbps
ou superior.

30.  Todas  as  funcionalidades  descritas  devem  funcionar  no  mesmo
appliance sem a necessidade de composição de um ou mais produtos;

31.  A  plataforma  deve  ser  otimizada  para  análise  de  conteúdo  de
aplicações em camada 7;

32. O hardware e software que executem as funcionalidades de proteção
de  rede  devem ser  do  tipo  appliance.  Não  serão  aceitos  equipamentos  servidores  e
sistema operacional de uso genérico;
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33. O equipamento deverá ser baseado em hardware desenvolvido para
esta  finalidade,  ou  seja,  não  sendo  aceita  soluções  baseadas  em  plataforma  PC  ou
equivalente.

34. Não serão permitidas soluções baseadas em sistemas operacionais
abertos (OpenSource) como Free BSD, Debian ou mesmo Linux.

35.  Todo  o  ambiente  deverá  ser  gerenciado  através  de  uma  única
interface sem a necessidade de produtos de terceiros para compor a solução;

36.  Deve suportar  arquitetura de armazenamento de logs redundante,
permitindo a configuração de equipamentos distintos;

37. A solução deverá suportar monitoramento através de SNMP v2 e v3;

38.  Deve  oferecer  as  funcionalidades  de  backup/restore  tanto  da
configuração quanto do firmware/sistema operacional através da interface gráfica, assim
como permitir ao administrador agendar procedimentos de backups da configuração em
determinado  dia  e  hora.  O  appliance  deve  armazenar  no  mínimo  02  (duas)  versões
distintas do sistema operacional, sendo possível escolher qual versão será inicializada; de
backups da configuração em determinado dia e hora.

2. FUNCIONALIDADES DE FIREWALL

Devem ter a capacidade de operar de forma simultânea mediante o uso
de suas interfaces físicas nos seguintes modos:

Modo sniffer (monitoramento e análise do tráfego de rede), camada 2
(L2) e camada 3 (L3);

Modo sniffer, para inspeção via porta espelhada do tráfego de dados da
rede;

Modo Camada – 2 (L2), para inspeção de dados em linha e ter visibilidade
e controle do tráfego em nível de aplicação;

Modo Camada – 3 (L3), para inspeção de dados em linha e ter visibilidade
e controle do tráfego em nível de aplicação operando como default gateway das redes
protegidas;

Modo misto de trabalho Sniffer, L2 e L3 em diferentes interfaces físicas.

Possuir DHCP Server interno;

Suporte a encaminhamento de pacotes UDPs multicast/broadcast entre
diferentes  interfaces  e  zonas  de  segurança  como  como  DHCP  Relay,  suportando  os
protocolos e portas:

Time service—UDP porta 37

DNS—UDP porta 53

DHCP—UDP portas 67 e 68

Net-Bios DNS—UDP porta 137

Net-Bios Datagram—UDP porta 138

Wake On LAN—UDP porta 7 e 9

mDNS—UDP porta 5353

Suporte a Jumbo Frames;

Implementar subinterfaces ethernet lógicas;

Deve suportar os seguintes tipos de NAT:
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Nat dinâmico (Many-to-1);

Nat dinâmico (Many-to-Many);

Nat estático (1-to-1);

NAT estático (Many-to-Many);

NAT estático bidirecional 1-to-1;

Tradução de porta (PAT);

NAT de origem;

NAT de destino;

Suportar NAT de origem e NAT de destino simultaneamente.

Prover  mecanismo  contra  ataques  de  falsificação  de  endereços  (IP
Spoofing)

Implementar mecanismo de sincronismo de horário através do protocolo
NTP. Para tanto o appliance deve realizar a pesquisa em pelo menos 03 servidores NTP
distintos, com a configuração do tempo do intervalo de pesquisa;

Possuir  gerenciamento  de  tráfego  de  entrada  ou  saída,  por  serviços,
endereços IP e regra de firewall, permitindo definir banda mínima garantida e máxima
permitida em porcentagem (%) para cada regra definida.

Implementar 802.1p e classe de serviços CoS (Class of Service) de DSCP
(Differentiated Services Code Points);

Permitir remarcação de pacotes utilizando TOS e/ou DSCP;

Suporte a Policy Based Routing (PBR), com a capacidade de roteamento
por  endereço  de  origem, endereço  de destino,  serviço,  interface  ou todas as  opções
simultâneas.

Suporte a protocolos multicasts;

Suportar protocolos de roteamento RIP, RIPng, OSPF e OSPFv3;

Suportar Equal Cost Multi-Path (ECMP)

Para  IPv4,  deve  suportar  roteamento  estático  e  dinâmico  (RIPv2  e
OSPFv2);

Para IPv6, deve suportar roteamento estático e dinâmico (OSPFv3, RIPng);

A solução deve suportar integralmente o padrão IPv6, assim como criação
de regras com objetos que utilizem endereços IPv4 ou IPv6.

Deve suportar no mínimo as seguintes funcionalidades ou protocolos para
o padrão de endereçamento IPv6:

Tunel 6 to 4,

regras de acesso,

objetos de endereço,

limitador de conexões IPv6,

monitor de conexões,

DHCP,

gerenciamento HTTPS via IPv6,
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NAT IPv6,

proteção contra ataques do tipo IP Spoofing para IPv6,

captura de pacotes IPv6,

interface VLAN com endereço IPv6,

VPN SSL com o uso do IPv6,

controle de URL,

Antimalware e antivírus,

controle de aplicação,

IPS,

IKEv2,

ICMP6,

SNMP,

alta disponibilidade,

RFC 1981 Path MTU Discovery for IPv6,

RFC 2460 IPv6 specification,

RFC 2464 Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks;

Deve possuir suporte a log via syslog;

Deve possuir  mecanismo para  possibilitar  a  aplicação  de  atualizações
para o firewall remotamente através da interface gráfica;

Deve permitir a visualização em tempo real das conexões TCP e sessões
UDP que se encontrem ativas através do firewall.

Deve permitir  a geração de gráficos em tempo real,  representando os
serviços mais utilizados e as máquinas mais acessadas em um dado momento;

Deve permitir a visualização de estatísticas do uso de CPU do appliance o
através da interface gráfica em tempo real;

A  solução  deverá  suportar  a  tecnologia  de  SD-WAN e  deverá  ter,  no
mínimo, as seguintes funcionalidades:

Suportar e implementar QoS com classificação, marcação e priorização
de tráfego com base em endereço IP de origem/destino,  portas TCP/UDP de origem e
destino, DSCP (Differentiated Services Code Point), tipo de aplicação camada 7 e traffic
shaping nas interfaces;

Capacidade de  realizar  a  saída  local  de  internet  para  alguns  tráfegos
selecionados a partir, no mínimo, dos parâmetros de IP, porta e URL;

Controle de caminho automático baseado em políticas, com habilidade de
selecionar o caminho, no mínimo, através dos seguintes parâmetros simultâneos ou não:

tipo de aplicação;

prioridade de negócio;

latência;

jitter;

perda de pacotes.
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A  comutação  dos  caminhos  deve  ocorrer  de  maneira  dinâmica  e
automática baseada nas políticas previamente aplicadas.

Permitir  a  alteração  da  política  de  encaminhamento  sem  impacto  no
tráfego.

Implementar  tecnologia  de  reconhecimento  de  aplicações  conhecidas
(DPI),  como Office 365, Facebook e Youtube, como também subaplicações associadas
como Facebook Messenger e Office 365 Outlook.

3. PREVENÇÃO DE INTRUSÃO

Devem possuir módulo de IPS integrados ao próprio appliance de firewall
e a console de gerência deverá residir na mesma console centralizada dos appliances de
segurança, com suporte a pelo menos 3.000 assinaturas;

Deverá  possuir  os  seguintes  mecanismos  de  detecção:  assinaturas  e
trabalhar em conjunto com o controle de aplicações;

Deve  fazer  a  inspeção  de  todo  o  pacote,  independentemente  do
tamanho;

Deve fazer a inspeção de todo o tráfego de forma bidirecional, analisando
qualquer tamanho de pacote sem degradar a performance do equipamento solicitada
neste edital;

Possuir  capacidade  de  remontagem  de  pacotes  para  identificação  de
ataques;

Deve receber e implementar em tempo real atualizações para os ataques
emergentes sem a necessidade de reiniciar o appliance;

Para  cada  proteção  de  segurança,  deve  ser  possível  consultar
informações no site do fabricante;

Deve possuir a capacidade de criar uma regra de exceção a partir do log
visualizado na gerência centralizada;

As regras de exceção devem possuir: origem, destino e serviço;

A solução deve ser capaz de inspecionar tráfego HTTPS.

Deverá  possuir  capacidade  de  análise  de  tráfego  para  a  detecção  e
bloqueio  de  anomalias  como Denial  of  Service  (DoS)  do  tipo  Flood,  Scan,  Session  e
Sweep;

Detecção de anomalias;

Deve possuir política capaz de definir o modo de operação (bloqueio ou
detecção);

O módulo de IPS deve possuir assinaturas voltadas para ambientes de
servidores de SMTP, Web e DNS;

O mecanismo de inspeção deve receber e implementar em tempo real
atualizações de novas assinaturas sem a necessidade de reiniciar o appliance;

Para cada proteção, ou para todas as proteções suportadas, deve incluir a
opção de adicionar exceções baseado na origem e destino;

Deve ser capaz de detectar e bloquear ataques nas camadas de rede e
aplicação, protegendo pelo menos os seguintes serviços: Aplicações web, serviços de e-
mail, DNS, FTP, SQL Injection, ataques a sistemas operacionais e VOIP;

Deve incluir proteção contra worms;
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Deve  incluir  uma  tela  de  visualização  situacional  a  fim  de  monitorar
graficamente a quantidade de alertas de diferentes severidades e a evolução ao logo do
tempo dispondo o sumario quantitativo das ameaças analisadas;

Deve possuir esquema de atualização de assinaturas através de um click;

Atualização  de  modo  offline,  onde  poder  ser  baixado  na  base  do
fabricante e posteriormente fazer o upload do arquivo na solução;

A solução deve suportar importar certificados de servidor para inspeções
de tráfego seguro HTTP (HTTPS) de entrada. Depois de importar esses certificados,  a
solução deve permitir o IPS para Inspeção segura HTTP(HTTPS);

A  solução  deverá  ser  capaz  de  inspecionar  e  proteger  apenas  hosts
internos;

A solução deverá possuir proteções para sistemas SCADA;

Solução  deverá  permitir  que  o  administrador  bloqueie  facilmente  o
tráfego  de  entrada  e/ou  saída  com  base  em  países,  sem  a  necessidade  de  gerir
manualmente os ranges de endereços IP dos países que deseja bloquear.

4. FILTRO DE URL

Para prover  maior  visibilidade e controle dos acessos dos usuários  do
ambiente, deve ser incluído um módulo de filtro de URL integrado no firewall;

Deve possuir base contendo no mínimo 20 milhões de sites internet web
já registrados e classificados com atualização automática;

Deve implementar filtro de conteúdo transparente para o protocolo HTTP,
de forma a dispensar a configuração dos browsers das máquinas clientes;

A plataforma de proteção deve possuir as seguintes funcionalidades de
filtro de URL:

Deve permitir a criação de listas personalizadas de URLs permitidas e
bloqueadas (lista branca e lista negra);

Deve  permitir  especificar  política  por  tempo,  ou  seja,  a  definição  de
regras para um determinado horário ou período (dia, mês, ano, dia da semana e hora);

Deve permitir a criação de políticas por usuários, grupos de usuários, IPs,
redes e grupos de redes;

O  mecanismo  de  Controle  de  aplicação  Web/URL  deve  apresentar
contagem de utilização de regra de acordo com a utilização (hit count);

Deverá permitir criar política de confirmação de acesso

Deve possibilitar a inspeção de tráfego HTTPS (Inbound/Outbound), sendo
que para a opção de Outbound não será necessário efetuar o "man-inthe- middle", ou
seja, a solução deverá prover mecanismo que irá analisar a conexão HTTPS para verificar
se a URL solicitada está na lista  de permissões de acesso,  de acordo com a política
configurada;

Deverá permitir que o administrador adicione filtros por palavra-chave de
modo específico;

Deverá permitir o bloqueio Web através de senha pré-configurada pelo
administrador;

Deverá permitir  o controle,  sem instalação de cliente de software,  em
equipamentos que solicitem saída a internet  para que,  antes de iniciar a navegação,
expanda-se um portal de autenticação residente no firewall (Captive Portal);
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A solução deve fornecer um mecanismo para solicitação de categorização
de URL caso esta não esteja categorizada ou categorizada incorretamente;

Deve suportar recurso de autenticação única para todo o ambiente de
rede, ou seja, utilizando a plataforma de autenticação atual que pode ser de LDAP ou AD;
o perfil de cada usuário deverá ser obtido automaticamente para o controle das políticas
de Filtro de Conteúdo sem a necessidade de uma nova autenticação.

Deve suportar  a  criação de políticas  baseadas  no  controle  por  URL e
categoria de URL;

Deve suportar base ou cache de URLs local no appliance ou possibilitar a
replicação da base de conhecimento de URLs do fabricante via instalação de máquina
virtual, a infraestrutura da máquina virtual (VM) para uso desse recurso será fornecida
pelo CONTRATANTE, evitando delay de comunicação/validação das URLs;

Deve possuir pelo menos 50 categorias de URLs;

Deve suportar a criação de categorias de URLs customizadas;

Deve suportar a exclusão de URLs do bloqueio, por categoria;

Deverá possibilitar a categorização ou recategorização de URL caso não
esteja categorizada ou categorizada incorretamente;

A solução deverá permitir um mecanismo que permita sobrescrever as
categorias de URL;

Deve permitir a customização de página de bloqueio. 

5. CONTROLE DE APLICAÇÕES

Os dispositivos de proteção de rede deverão possuir a capacidade de
reconhecer  aplicações,  independente  de  porta  e  protocolo,  com  as  funcionalidades
descritas;

Deve ser possível a liberação e bloqueio de aplicações sem a necessidade
de liberação de portas e protocolos.

Deve  possuir  capacidade  para  realizar  filtragens/inspeções  dentro  de
portas  TCP  conhecidas  por  exemplo  porta  80  http,  buscando  por  aplicações  que
potencialmente expõe o ambiente como: P2P, Kazaa, Morpheus, BitTorrent ou messengers

Deve ser capaz de controlar o uso dos serviços de Instant Messengers
como MSN, YAHOO, Google Talk, ICQ, de acordo com o perfil de cada usuário ou grupo de
usuários, de modo a definir, para cada perfil, se ele pode ou não realizar download e/ou
upload de arquivos, limitar as extensões dos arquivos que podem ser enviados/recebidos
e permissões e bloqueio de sua utilização baseados em horários pré-determinados pelo
administrador será obrigatório para este item.

Deverá  controlar  software  FreeProxy  tais  como  ToR,  Ultrasurf,
Freegate,etc.

Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por endereço IP
de origem;

Deverá permitir a criação de regras para acesso/bloqueio por subrede de
origem e destino;

Deverá atualizar a base de assinaturas de aplicações automaticamente;

Deverá limitar a banda (download/upload) usada por aplicações (traffic
shaping), baseado no IP de origem, usuários e grupos do LDAP/AD;

Edital do PE nº 76/2020 (0786422)         SEI 0001030-68.2020.6.02.8000 / pg. 545



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

A solução  de  controle  de  aplicação  WEB deve criar  regras  granulares
possibilitando  adicionar  tipos  de  aplicação  WEB e  categorias  por  regra,  sendo  assim
criando controle granular de qualquer tipo de acesso não permitido pela empresa;

Deve implementar múltiplos métodos de identificação e classificação das
aplicações, por pelo menos checagem de assinaturas e protocolos;

Caso a solução não tenha assinaturas pré-definidas na solução, deverá
possibilitar a criação ou importação de assinaturas personalizadas para os seguintes tipos
ou protocolos: HTTP, FTP, Email e extensão de arquivos.

O administrador deve ser capaz de configurar quais comandos FTP são
aceitos e quais são bloqueados a partir de comandos FTP pré-definidos;

Deve possibilitar que o controle de portas seja aplicado para todas as
aplicações;

Deverá  possibilitar  a  diferenciação  de  tráfegos  Peer2Peer  (Bittorrent,
emule, uTorrent, etc.) possuindo granularidade de controle/políticas para os mesmos;

Deve  possibilitar  a  diferenciação  e  controle  de  partes  das  aplicações
como por exemplo permitir o Facebook e bloquear chat;

Deverá  possibilitar  a  diferenciação  de  aplicações  Proxies  possuindo
granularidade de controle/políticas para os mesmos;

Deve ser possível a criação de grupos estáticos de aplicações e grupos
dinâmicos de aplicações baseados em características das aplicações como:

Nível de risco da aplicação.

Categoria de aplicações.

6. PROTEÇÃO CONTRA VÍRUS E BOT-NETS

Deve  possuir  módulo  de  antivírus  e  antibot  integrado  no  próprio
appliance de segurança;

A solução deve possuir nuvem de inteligência proprietária do fabricante
onde seja responsável em atualizar toda a base de segurança dos appliances através de
assinaturas;

Deve implementar modo de configuração totalmente transparente para o
usuário final e usuários externos, sem a necessidade de configuração de proxies, rotas
estáticas e qualquer outro mecanismo de redirecionamento de tráfego;

Deve implementar funcionalidade de detecção e bloqueio de callbacks;

A  solução  deverá  ser  capaz  de  detectar  e  bloquear  comportamento
suspeito ou anormal da rede;

A  solução  Antibot  deve  possuir  mecanismo  de  detecção  que  inclui,
reputação de endereço IP;

Deve implementar interface gráfica WEB segura, utilizando o protocolo
HTTPS.

Deve implementar interface CLI segura através do protocolo SSH;

Deve possuir antivírus em tempo real, para ambiente de gateway internet
integrado a plataforma de segurança para os seguintes protocolos: HTTP, HTTPS, SMTP,
IMAP, POP3, FTP, CIFS e TCP Stream;

A  solução  deve  permitir  criar  regras  de  exceção  de  acordo  com  a
proteção;
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Deve  possuir  visualização  na  própria  interface  de  gerenciamento
referente aos top incidentes através de hosts ou incidentes referentes a incidentes de
vírus e Bots;

Deve permitir o bloqueio de malwares (vírus, worms, spyware e etc);

A solução deve ser capaz de proteger contra ataques para DNS;

A solução deverá ser gerenciada a partir  de uma console centralizada
com políticas granulares;

A solução deve ser capaz de prevenir acesso a websites maliciosos;

A solução deve ser capaz de realizar inspeção de tráfego SSL e SSH;

A solução deverá receber atualizações de um serviço baseado em cloud;

A solução deverá ser capaz de bloquear a entrada de arquivos maliciosos;

A solução Antivírus  deverá suportar análise de arquivos que trafegam
dentro do protocolo CIFS;

A solução deve suportar funcionalidade de GeoIP, ou seja, a capacidade
de identificar, isolar e controlar tráfego baseado na localização (origem e/ou destino),
incluindo  a  capacidade  de  configuração  de  listas  customizadas  para  esta  mesma
finalidade.

7. PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES AVANÇADOS

A solução deverá prover as funcionalidades de inspeção de tráfego de
entrada  e saída  de malwares não conhecidos ou do tipo APT  com filtro  de  ameaças
avançadas e análise de execução em tempo real,  e inspeção de tráfego de saída de
callbacks;

Deve  suportar  os  protocolos  HTTP  assim  como  inspeção  de  tráfego
criptografado através de HTTPS e TLS;

A solução deve ser capaz de inspecionar o tráfego criptografado SSL e
SSH;

Deve identificar e bloquear a existência de malware em comunicações de
entrada e saída, incluindo destinos de servidores do tipo Comando e Controle;

Deve implementar mecanismo de bloqueio de vazamento não intencional
de dados oriundos de máquinas existentes no ambiente LAN em tempo real;

Deve  implementar  detecção  e  bloqueio  imediato  de  malwares  que
utilizem mecanismo de exploração em arquivos no formato PDF, sendo que a solução
deve inspecionar arquivo PDF com até 10Mb;

Deve  implementar  a  análise  de  arquivos  maliciosos  em  ambiente
controlado com, no mínimo, sistema operacional Windows e Android;

Deve  conter  ameaças  de  dia  zero  permitindo  ao  usuário  final  o
recebimento de arquivos livres de malware;

A  tecnologia  de  máquina  virtual  deverá  suportar  diferentes  sistemas
operacionais, de modo a permitir a análise completa do comportamento do malware ou
código malicioso sem utilização de assinaturas;

A solução deve possuir nuvem de inteligência proprietária do fabricante
onde seja responsável em atualizar toda a base de segurança dos appliance através de
assinaturas.
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Deve  implementar  a  visualização  dos  resultados  das  análises  de
malwares de dia zero nos diferentes sistemas operacionais dos ambientes controlados
(sandbox) suportados;

Deve implementar modo de configuração totalmente transparente para o
usuário final e usuários externos, sem a necessidade de configuração de proxies, rotas
estáticas e qualquer outro mecanismo de redirecionamento de tráfego;

Conter ameaças avançadas de dia zero;

Toda  análise  deverá  ser  realizada  de  forma  automatizada  sem  a
necessidade de criação de regras específicas e/ou interação de um operador;

Deve implementar mecanismo do tipo múltiplas fases para verificação de
malware e/ou códigos maliciosos;

Toda  a  análise  e  bloqueio  de  malwares  e/ou  códigos  maliciosos  deve
ocorrer em tempo real. Não serão aceitas soluções que apenas detectam o malware e/ou
códigos maliciosos;

Suportar  a  análise  de  arquivos  do  pacote  office
(.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx) e Android APKs no ambiente controlado;

Deve implementar a análise de arquivos executáveis, DLLs e ZIP em SSL
no ambiente controlado;

Deve possuir antivírus em tempo real, para ambiente de gateway internet
integrado a plataforma de segurança para os seguintes protocolos: HTTP, HTTPS, SMTP,
POP3, FTP, IMAP e CIFS;

Deve ser capaz de conter ameaças de dia zero de forma transparente
para o usuário final;

Deve conter  ameaças de dia  zero através de tecnologias  em nível  de
emulação e código de registro;

Deve implementar mecanismo de pesquisa por diferentes intervalos de
tempo;

Deve conter ameaças de dia zero via tráfego de internet;

Deve permitir a contenção de ameaças de dia zero sem a alteração da
infraestrutura de segurança;

Deve  conter  ameaças  de  dia  zero  que  possam  burlar  o  sistema
operacional emulado;

A  solução  deve  permitir  a  criação  de  White  list  baseado  no  MD5  do
arquivo;

Deve  conter  ameaças  de  dia  zero  antes  da  execução  e  evasão  de
qualquer código malicioso;

Deve conter exploits avançados;

A análise “In Cloud” ou local deve prover informações sobre as ações do
Malware na máquina infectada, informações sobre quais aplicações são utilizadas para
causar/propagar a infecção, detectar aplicações não confiáveis utilizadas pelo Malware,
gerar  assinaturas  de  Antivírus  e  Antispyware  automaticamente,  definir  URLs  não
confiáveis utilizadas pelo novo Malware e prover Informações sobre o usuário infectado
(seu endereço IP e seu login de rede);

Deve suportar a submissão manual de arquivos para análise através do
serviço de Sandbox.
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8. VPN

Suportar  no  mínimo  10  túneis  VPN  IPSEC  do  tipo  site-to-site  já
licenciadas;

Suportar  no  mínimo  1  túneis  VPN  IPSEC  do  tipo  client-to-site  já
licenciadas podendo suportar no futuro, baseado na aquisição de licenciamento, 5 túneis;

Suportar  no mínimo 1 conexões clientes  do tipo  SSL sem custo e 10
licenças/conexões futuras baseadas em licenciamento adicional;

Suportar políticas de roteamento sobre conexões VPN IPSEC do tipo site-
to-site com diferentes métricas e serviços. A rota poderá prover aos usuários diferentes
caminhos redundantes sobre todas as conexões VPN IPSEC;

Implementar os esquemas de troca de chaves manual, IKE e IKEv2 por
Pré-Shared Key, Certificados digitais e XAUTH client authentication;

Permitir a definição de um gateway redundante para terminação de VPN
no caso de queda do circuito primário;

Permitir que sejam criadas políticas de roteamento estático utilizando IPs
de origem, destino, serviços e a própria VPN como parte encaminhadora deste tráfego
sendo este visto pela regra de roteamento, como uma interface simples de rede para
encaminhamento do tráfego;

Suportar  a  criação  de  túneis  IP  sobre  IP  (IPSEC  Tunnel),  de  modo  a
possibilitar  que  duas  redes  com endereço  inválido  possam se  comunicar  através  da
Internet.

9. AUTENTICAÇÃO

Permitir a utilização de LDAP, AD e RADIUS;

Permitir  o  cadastro  manual  dos  usuários  e  grupos  diretamente  na
interface de gerência remota do Firewall, caso onde se dispensa um autenticador remoto
para o mesmo;

Permitir a integração com qualquer autoridade certificadora emissora de
certificados X509 que seguir o padrão de PKI descrito na RFC 2459, inclusive verificando
as  CRLs  emitidas  periodicamente  pelas  autoridades,  que  devem  ser  obtidas
automaticamente pelo firewall via protocolos HTTP e LDAP;

Permitir o controle de acesso por usuário, para plataformas Windows Me,
NT, 2000, 2000, XP, Windows 7, Windows 8 e Windows 10 de forma transparente, para
todos os serviços suportados, de forma que ao efetuar o logon na rede, um determinado
usuário tenha seu perfil de acesso automaticamente configurado;

Permitir a restrição de atribuição de perfil de acesso a usuário ou grupo
independente ao endereço IP da máquina que o usuário esteja utilizando.

Suportar recurso de autenticação única para todo o ambiente de rede, ou
seja, utilizando a plataforma de autenticação atual que pode ser de LDAP ou AD; o perfil
de cada usuário deverá ser obtido automaticamente através de regras no Firewall DPI
(Deep  Packet  Inspection)  sem  a  necessidade  de  uma  nova  autenticação  como  por
exemplo,  para  os  serviços  de  navegação  a  Internet  atuando  assim  de  forma  toda
transparente ao usuário. Serviços como HTTP, HTTPS devem apenas consultar uma base
de dados de usuários e grupos de servidores 2008/2012 com AD.

10. ADMINISTRAÇÃO

Suportar  no  mínimo  250 usuários  autenticados  com serviços  ativos  e
identificados passando por este dispositivo de segurança em um único dispositivo de
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segurança. Políticas baseadas por grupos de usuários deverão ser suportadas por este
dispositivo. Está comprovação poderá ser exigida em testes sobe o ambiente de produção
com o fornecimento do produto para comprovação deste e demais itens.

Permitir  a  criação  de  perfis  de  administração  distintos,  de  forma  a
possibilitar a definição de diversos administradores para o firewall, cada um responsável
por determinadas tarefas da administração;

Fornecer gerência remota, com interface gráfica nativa;

Fornecer interface gráfica para no mínimo 3 usuários;

A interface gráfica deverá possuir assistentes para facilitar a configuração
inicial e a realização das tarefas mais comuns na administração do firewall, incluindo a
configuração de VPN IPSECs, NAT, perfis de acesso e regras de filtragem;

Possuir  mecanismo  que  permita  a  realização  de  cópias  de  segurança
(backups) e sua posterior restauração remotamente, através da interface gráfica, sem
necessidade de se reinicializar o sistema;

Permitir  a  visualização  em  tempo  real  de  todas  as  conexões  TCP  e
sessões UDP que se encontrem ativas através do firewall e a remoção de qualquer uma
destas sessões ou conexões;

Permitir  a  visualização  de  estatísticas  do  uso  de  CPU,  memória  da
máquina onde o firewall está rodando e tráfego de rede em todas as interfaces do Firewall
através da interface gráfica remota, em tempo real e em forma tabular e gráfica;

Permitir a conexão simultânea de vários administradores, sendo um deles
com poderes de alteração de configurações e os  demais  apenas de visualização das
mesmas. Permitir que o segundo ao se conectar possa enviar uma mensagem ao primeiro
através da interface de administração.

Possibilitar o registro de toda a comunicação realizada através do firewall,
e de todas as tentativas de abertura de sessões ou conexões que forem recusadas pelo
mesmo;

Possuir interface orientada a linha de comando para a administração do
firewall a partir do console ou conexão SSH sendo está múltiplas sessões simultâneas.

Possuir mecanismo que permita inspecionar o tráfego de rede em tempo
real (sniffer) via interface gráfica, podendo opcionalmente exportar os dados visualizados
para arquivo formato PCAP e permitindo a filtragem dos pacotes por protocolo, endereço
IP origem e/ou destino e porta IP origem e/ou destino, usando uma linguagem textual;

Permitir  a  visualização  do  tráfego  de  rede  em  tempo  real  tanto  nas
interfaces de rede do Firewall quando nos pontos internos do mesmo: anterior e posterior
à filtragem de pacotes, onde o efeito do NAT (tradução de endereços) é eliminado;

Possuir  sistema  de  respostas  automáticas  que  possibilite  alertar
imediatamente o administrador através de e-mails, janelas de alerta na interface gráfica,
execução de programas e envio de Traps SNMP.

11. RELATÓRIO

Ser capaz de visualizar, de forma direta no appliance e em tempo real, as
aplicações  mais  utilizadas,  os  usuários  que  mais  estão  utilizando  estes  recursos
informando sua sessão, total de pacotes enviados, total de bytes enviados e média de
utilização em Kbps, URLs acessadas e ameaças identificadas;

Possibilitar a geração de pelo menos os seguintes tipos de relatório com
cruzamento  de  informações,  mostrados  em  formato  HTML:  máquinas  acessadas  X
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serviços bloqueados, usuários X URLs acessadas, usuários X categorias Web bloqueadas
(em caso de utilização de um filtro de conteúdo Web);

Possibilitar  a  geração  de  pelo  menos  os  seguintes  tipos  de  relatório,
mostrados  em  formato  HTML:  máquinas  mais  acessadas,  serviços  mais  utilizados,
usuários que mais utilizaram serviços, URLs mais visualizadas, ou categorias Web mais
acessadas (em caso de existência de um filtro de conteúdo Web), maiores emissores e
receptores de e-mail;

Permitir  o  envio  dos  relatórios,  através  de  email  para  usuários
prédefinidos;

Possuir  relatórios  prédefinidos  na  solução  e  permitir  a  criação  de
relatórios customizados;

Possibilitar  a  geração  dos  relatórios  sob  demanda  e  através  de
agendamento diário, semanal e mensal. No caso de agendamento, os relatórios deverão
ser publicados de forma automática;

Disponibilizar download dos relatórios gerados.

12. GARANTIA, SUPORTE E LICENCIAMENTO

O  licenciamento  para  todos  os  serviços  de  Next  Generation  Firewall
deverá ser de 60 meses.

Deverá ser  fornecida licença  para  gerenciamento do equipamento por
meio do Sonicwall GMS;

A garantia deverá ser de 60 meses para hardware e licenças fornecidas.

Deve contemplar  suporte  do  Fabricante  pelo  período  vigente,  com no
mínimo, as seguintes características:

O suporte do fabricante deve ter um sistema de abertura de chamados
para acompanhamento – funcionando 24 horas por dia e 7 dias por semana

Deve assegurar a utilização de novas versões de software da solução sem
ônus a Licitante, sempre que esta estiver disponível a qualquer cliente

Deve permitir o acesso à base de conhecimento da solução.

13. COMPATIBILIDADE

É  exigida  total  compatibilidade  do  equipamento  ofertado  com  a
plataforma  de  gerenciamento  e  de  relatórios  Sonicwall  Global  Managment  Systems
(GMS), em pleno uso por este Tribunal;

Caso a licitante não cote produto da marca Sonicwall, deverá apresentar
declaração da mesma que indique que o produto ofertado tem total compatibilidade com
o Sonicwall GMS.

Especificações do Item 02

Extensão de Garantia para Sonicwall SOHO por 36 meses

CARACTERISTICAS GERAIS

Compatibilidade com o firewall SonicWall SOHO em uso por este Tribunal;

Licença:  COMPREHENSIVE  GATEWAY  SECURITY  SUITE  BUNDLE  FOR
SONICWALL SOHO SERIES 3YR;

PartNumber: 01-0SSC-0689.

Especificações do Item 03
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Extensão de Garantia para Sonicwall SOHO por 60 meses

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Compatibilidade com o firewall SonicWall SOHO em uso por este Tribunal;

Licença:  COMPREHENSIVE  GATEWAY  SECURITY  SUITE  BUNDLE  FOR
SONICWALL SOHO SERIES 5YR;

PartNumber: 02-SSC-1730.

LOTE 2

CONDIÇÕES GERAIS

Deverá  haver  total  integração  e  compatibilidade  de  todos  os
componentes deste lote com a solução de gerenciamento Sonicwall GMS, em uso no TRE-
AL;

É obrigatória a comprovação técnica de todas as características exigidas
para  os  equipamentos  e  softwares  aqui  solicitados,  independente  da  descrição  da
proposta  do  fornecedor,  através  de  documentos  que  sejam de  domínio  público  cuja
origem seja exclusivamente do fabricante dos produtos, como catálogos, manuais, ficha
de especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do fabricante através da
internet, indicando as respectivas URL (Uniform Resource Locator). A simples repetição
das  especificações  do termo de referência  sem a  devida  comprovação  acarretará  na
desclassificação da empresa proponente.

A licitante deverá apresentar comprovação de autorização do fabricante
para comercialização dos equipamentos e licenças;

Todos os itens ofertados não podem constar em listas de componentes
em end-of-life ou equivalente do fabricante pelos próximos 12 meses, indicando que o
produto são está na eminência de ser descontinuado;

As  especificações  são  mínimas,  sendo  aceitos  produtos  com
características técnicas superiores desde que plenamente compatíveis com o exigido.

Especificações do Item 04

Solução de Controle de Acesso Remoto

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Deverá suportar criação remota de VPN (Virtual Private Network) para
permitir o acesso de forma controlada e seletiva a servidores e serviços informatizados
localizados na rede interna do TRE-AL;

Somente  serão  aceitas  soluções  baseadas  em  appliance  físico,  para
montagem em rack padrão de 19";

A solução deverá ser dedicada para entregar segurança a conectividade
do usuário remoto através da tecnologia de VPN SSL, e  dessa forma não serão aceito
soluções de NGFW para este fim;

Deverá possuir  licenciamento para  no mínimo 25 usuários  conectados
simultaneamente e possibilidade de crescimento futuro para até pelo menos 400 usuários
conectados;

Performance de VPN SSL de 800 Mbps;

Mínimo 4  interfaces de rede 10/100/1000 Base-TX. Todas as interfaces
devem possuir  mecanismo de autosense e seleção seleção automática de modo half-
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duplex/full-duplex. A seleção da velocidade e duplex deve ser realizada obrigatoriamente
através da interface gráfica de gerenciamento.

Fonte de alimentação interna ao gabinete, com chaveamento automático
de 100-240 VAC;

Deverá  suportar  criação  de  portal,  utilizando  SSL/TLS,  que  permita  a
publicação  de  serviços  e  possibilite  os  usuários  externos  autorizados  o  acesso  aos
sistemas internos;

Deverá possuir certificação ICSA SSL-TLS;

A solução deverá suportar o Compartilhamento de arquivos seguro;

O  portal  deverá  permitir  que  o  usuario  final  possa  definir  Favoritos
(atalhos),  os  atalhos podem ser,  aplicativos Web HTTP /  HTTPS,  RDP,  ICA,  VNC, SSH,
Telnet, Pastas partilhadas, Citrix XenDesktop;

O  portal  deverá  suportar  publicação  definidas  pelo  administrador  de
aplicações Web,  juntamente com suporte a  HTML5 para RDP,  VNC,  Citrix  ICA,  SSH e
Telnet.

Deverá  suportar  cliente  nativo  em  HTM5  para  as  aplicações  Citrix
XenDesktop, XenApp e File Explorer;

O portal da web também permitirá o acesso a qualquer aplicativo TCP ou
UDP no modo de encapsulamento (Citrix, Terminal Services, VoIP, etc).

A solução deve ter um portal especial para dispositivos celulares como
smartphones e tablets;

A solução deverá suportar a conexão de múltiplos sistemas operacionais,
como Windows, Android, IOS, Chromebook e MacOS;

Deverá  ser  compatível  com,  pelo  menos,  os  navegadores  Internet
Explorer, Google Chrome e Mozila Firefox em suas últimas versões;

Suporte à comunicação dos usuários remotos no modo L3 Tunnel, onde os
usuarios recebem um endereço IP específico;

Permitir que os clientes Windows tenham capacidade de se auto conectar
na VPN L3, sem a necessidade de intervenção do usuario;

A solução  deverá ter  suporte para  verificações  na estação do usuario
durante o processo de autenticação e permitir a criação de regras granulares de controle
de acesso com base no status de integridade do dispositivo de conexão;

O recurso de controle do usuario final deve permitir checar no mínimo os
seguintes  parâmetros,  para  todos  os  sistemas  operacionais:  vesão  do  sistema
operacional, certificado instalado no endpoint, diretorio e nome de arquivo;

Deverá permitir que o usuário remoto possa acessar apenas os recursos
permitidos de acordo com sua função ou papel. O acesso pode ser controlado por usuário
ou grupos de usuários;

A  solução  deverá  suportar  autenticação  via  LDAP,  Radius,  NTLM  e
Kerberos.

Deverá suporta que o usuários alterem suas senhas remotamente;

Para  dispositivos  móveis,  como  celuares  e  tablets,  a  solução  deve
permitir que esses dispositivos utilizem o recurso de autenticação biométrica;

Deverá suportar Autenticação de  Multi-fator (MFA) ou Autenticação de
dois fatores (2FA);
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Deverá suportar OTP para auticação de dois fatores (2FA), no minimo via
mensagem de correio eletrônico ou SMS;

Deverá suportar TOTP (Time Based One Time Password) com no minimo
integração as aplicaçoes de TOTP  Google Authenticator e Microsoft Authenticator;

Deverá permitir autenticar os usuarios via Cerficados Digital X.509;

A  solução  deverá  permitir  autenticação  única  ou  Single  Sing-On,
possibilitando que os usuários  se conectem às aplicacões disponíeis  no portal  sem a
necessidade de se reautenticarem ou seja nenhum login adicional ou VPN é necessária;

A  solução  deverá  impedir  ataques  desconhecidos  do  tipo  zero-day
diretamente no gateway com correção automatizada;

A  solução  deverá  integrar-se  em solução  baseada  em nuvem do  tipo
sandbox para verificar todos os arquivos enviados por usuários conectados, garantido que
os arquivos enviados aos servidores corporativos não sejam arquviso maliciosos;

A Solução deverá possuir detecção Geo IP e proteção contra Botnets;

A solução deverá suportar o modo Split-Tunnel e o modo Redirect-All com
o encapsulamento SSL / TLS;

A solução deverá permitir a configuração do perfil do dispositivo usando
uma lista abrangente e predefinida de soluções de:  antivírus,  firewall  pessoal  e  anti-
spyware para plataformas Windows, Mac e Linux;

A  solução  deverá  permitir  que  os  administradores  definam  quais
aplicativos  móveis  específicos  podem acessar  recursos  na rede  através  de  túneis  de
aplicativos individuais. As políticas de App Access Control (ACC) são aplicadas tanto a o
cliente e o servidor, fornecendo proteção robusta ao perímetro;

A  solução  deverá  prover  suporte  de  autenticação  usando  uma
infraestrutura Kerberos existente, sem a necessidade de confiar nos serviços de front-end
para delegar um serviço;

A solução deverá possuir mecanismos que garantam aos administradores
da  solução  meios  que  concedam  ou  neguem  acesso  com  base  nas  políticas
organizacionais  e  definam ações  de  correção  nas  sessões  de  quarentena.  A  política
baseada em objeto deverá utilizar elementos de rede, recurso, identidade, dispositivo,
aplicativo, dados e hora;

O  sistema deve  ter  um mecanismo  de inspeção  para  o  equipamento
remoto que valida pelo menos, arquivos presentes no computador remoto, chaves de
registro,  associação  ao  domínio  do  Active  Directory,  versão  do  sistema  operacional,
presença de antivírus, antispyware ou firewall pessoal;

No caso de dispositivos móveis, deverá suportar no minimo identificador
de dispositivo (IMEI),  Detecção de JailBreak em dispositivos Apple IOS - Detecção de
ROOT para dispositivos Android;

Deverá suportar que a inspeção não sejá feita apenas no momento do
acesso, mas também periodicamente;

Dependendo das condições do equipamento remoto, ele entrará receberá
permissão conexão no portal que possuirá as os acessos de acordo com o seu perfil de
usuario ou grupo de usuário definido pelo administrador, se o computador não atender
aos requisitos mínimos, o equipamento remoto será enviado a uma área de  quarentena,
evitando assim que equipamentos fora da politica de acesso do orgão ingressem na rede;
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O sistema deve permitir ou restringir o acesso a clientes que possuem
atualização de o antivírus em um determinado período de tempo, porexemplo, não mais
que 15 dias;

O gerenciamento da solução deve ser baseado na Web;

Deverá suportar o gerenciamento SNMP;

A solução deve permitir gerenciamento centralizado, via ferramenta de
gestão   GMS  (GLOBAL  MANAGEMENT  SYSTEM),  com  possibilidade  de  Backup  de
configurações,

Upgrade de firmware e status da solução;

Deverá suportar Syslog e NTP.

GARANTIA E SUPORTE

Garantia/Suporte por um período de 60 meses;

Deve contemplar  suporte  do  Fabricante  pelo  período  vigente,  com no
mínimo, as seguintes características:

O suporte do fabricante deve ter um sistema de abertura de chamados
para acompanhamento – funcionando 24 horas por dia e 7 dias por semana;

Deve assegurar a utilização de novas versões de software da solução sem
custo adicional, sempre que esta estiver disponível a qualquer cliente;

Deve permitir o acesso à base de conhecimento da solução.

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

A solução deverá ser instalada e configurada por  técnicos certificados
junto ao fabricante da solução;

Deverá contemplar a configuração de toda a solução de maneira a torná-
la completamente funcional em conformidade com as necessidades apresentadas pelo
TRE-AL;

O serviço deverá ser exclusivamente realizado de forma presencial;

O  serviço  de  instalação  e  migração  somente  serão  aceitos  de  forma
provisória quando todas as funcionalidades estiverem operacionais;

O recebimento definitivo dos serviços de instalação se dará no prazo de
10  (dez)  dias  após  o  recebimento  provisório  e  se  for  constatada  a  estabilidade
operacional da solução implantada;

Transferência  de  técnlogia  do  tipo  hands-on  para  pelo  menos  03
servidores  da  STI  do  TRE-AL,  onde  deverão  ser  repassadas  todas  as  configurações
realizadas e os procedimentos de operação da solução.

Especificações do Item 05

Licenças Adicionais para a Solução de Controle de Acesso Remoto

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Pacote com 100 licenças de uso adicionais para solução de controle de
acesso remoto descrita no Item 4 deste Lote;

Suporte/Garantia por um período de 60 meses, mas mesmas condições
do descrito no Item 4 deste Lote.

Edital do PE nº 76/2020 (0786422)         SEI 0001030-68.2020.6.02.8000 / pg. 555



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

 

Especificações do Item 06

Treinamento Oficial para a Solução de Controle de Acesso Remoto

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Treinamento Oficial do fabricante da solução;

Deverá ser disponibilizado de forma presencial, em centro de treinamento
com ambiente adequado para esta finalidade. Caso esta modalidade de treinamento não
esteja disponível, também será aceito treinamento em formato EAD;

Deverá ser fornecido voucher com validade mínima de 12 meses.

LOTE 3

CONDIÇÕES GERAIS

Deverá  haver  total  integração  e  compatibilidade  de  todos  os
componentes deste lote com o cluster Sonicwall NSA 6600 em uso no TRE-AL;

É obrigatória a comprovação técnica de todas as características exigidas
para  os  equipamentos  e  softwares  aqui  solicitados,  independente  da  descrição  da
proposta  do  fornecedor,  através  de  documentos  que  sejam de  domínio  público  cuja
origem seja exclusivamente do fabricante dos produtos, como catálogos, manuais, ficha
de especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do fabricante através da
internet, indicando as respectivas URL (Uniform Resource Locator). A simples repetição
das  especificações  do termo de referência  sem a  devida  comprovação  acarretará  na
desclassificação da empresa proponente;

A licitante deverá apresentar comprovação de autorização do fabricante
para comercialização dos equipamentos e licenças.

Especificações do Item 07

Licença de Expansão para SonicWall NSA

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Licença: SonicWall NSA 6650 and 6600 Expanded License;

Partnumber: 01-SSC-4481.

 

Especificações do Item 08

Extensão de Garantia para Sonicwall NSA por 36 meses

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Licença: ADVANCED GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR NSA 6600
3YR;

PartNumber: 01-SSC-1562.

 

Especificações do Item 09

Extensão de Garantia para Sonicwall NSA por 60 meses

CARACTERÍSTICAS GERAIS
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Licença: ADVANCED GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR NSA 6600
5YR;

PartNumber: 01-SSC-1564.

 

Especificações do Item 10

Treinamento Oficial SonicWall Network Security Administrator

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Treinamento Oficial SonicWall Network Security Administrator (SNSA);

Deverá ser diponibilizado de forma presencial, em centro de treinamento
com ambiente adequado para esta finalidade;

Deverá ser fornecido voucher com validade mínima de 12 meses.

 

Especificações do Item 11

Treinamento Oficial SonicWall Network Security Professional

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Treinamento Oficial SonicWall Network Security Professional (SNSP);

Deverá ser diponibilizado de forma presencial, em centro de treinamento
com ambiente adequado para esta finalidade;

Deverá ser fornecido voucher com validade mínima de 12 meses.

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):

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;

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.

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):

Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do TRE/AL, nos
quantitativos indicados no pedido de fornecimento;

A garantia  dos equipamentos deve obedecer ao detalhamento técnico
feito e terá seu tempo contado por cada fornecimento individualmente;

Entende-se como garantia aquela prestada pelo próprio fabricante ou por
rede credenciada pelo fabricante do(s) referido(s) equipamento(s);
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O  pagamento  será  realizado  individualmente  para  cada  nota  fiscal
apresentada, após emissão do aceite definitivo pela unidade competente do TRE/AL;

Os equipamentos deverão ser novos, não recondicionados, de primeiro
uso e não deverão conter marcas, amassados, arranhões ou outros problemas e, ainda,
serem entregues em pleno estado de funcionamento;

Os  equipamentos  deverão  atender  rigorosamente  a  todas  as
especificações técnicas contidas neste Termo de Referência e em seus Anexos;

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 durante
o período de garantia;

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;

 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:

O Tribunal  designará Comissão para realizar  o  recebimento provisório,
que só será emitido se os  equipamentos estiverem de acordo com as especificações
técnicas;

Após  a  entrega,  os  equipamentos  serão  submetidos  à  avaliação  e
homologação pelos responsáveis técnicos do Tribunal;

 O exame para comprovação das características técnicas consistirá em
avaliações e testes não-destrutivos, por amostragem realizados em duas etapas:

Primeira: inspeção visual de todos os equipamentos entregues;

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.

As  especificações  serão  avaliadas  também  por  meio  de  documentos
técnicos que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e
disponível no sítio do fabricante.

A  comissão  do  Tribunal  deverá,  após  a  comprovação  do  perfeito
funcionamento  dos  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):

A Ordem de Fornecimento será o instrumento formal de solicitação dos
bens pertencentes ao escopo desta contratação.

Forma de Pagamento (Art. 18, § 3º, III, a, 7)

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”,
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da Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais de
habilitação e cumpridos os seguintes  requisitos:

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  Municipal  e
Estadual do domicílio ou sede do Fornecedor; e

Inexistência  de  fato  impeditivo  para  o  qual  tenha  concorrido  o
Fornecedor.

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):

Esse requisito não se aplica ao contexto desta contratação, uma vez que
o objeto se refere ao fornecimento de equipamentos, cujos direitos autorais do fabricante
são resguardados por legislação nacional e internacional.

Penalidades (Art. 18, § 3º, III, a, 11):

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:

Advertência:

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

Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida;

Multa de:

0,25%  por  dia,  sobre  o  valor  constante  da  Nota  de  Empenho  ou
instrumento contratual, no caso de atraso injustificado na entrega do bem, limitada a
incidência a 20 (vinte) dias corridos;

No caso de atraso injustificado na entrega dos bens por prazo superior a
20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
7,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual; e

No caso de atraso injustificado na entrega do bem por prazo superior a 20
(vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a penalidade
12,5%  sobre  o  valor  da  Nota  de  Empenho  ou  instrumento  contratual,  no  caso  de
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de
fornecimento;

5%  sobre  o  valor  constante  da  Nota  de  Empenho  ou  instrumento
contratual, no caso de inexecução parcial da obrigação assumida;

15% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no
caso  de  inexecução  total  da  obrigação,  podendo  haver,  ainda,  o  cancelamento  do
instrumento de fornecimento.
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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

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.

O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos
para entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento de
fornecimento com a Contratada.

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.

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. 

O período de atraso será contado em dias corridos. 

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. 

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.

4. Requisitos Técnicos (Art. 18, § 3º, IV)

Garantia mínima de 03 (três) anos.

Estar comprovadamente ainda em produção.

Conformidade com o presente Termo de Referência.

5. Modelos (templates) propostos a serem utilizados na contratação (Art.
18, § 3º, III, V)

Proc. SEI Principal  nº XXXXXXXXX

Pregão Eletrônico nº XX/YYYY – TRE/AL

Ata de Registro de Preços TRE/AL nº XX/YYYY

Fornecedor: AAAAAAAAAAA. - CNPJ  00.000.000/0000-00

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XXX/20YY – STI 

Solicito,  com  base  na  Ata  de  Registro  de  Preços  relativa  ao  Pregão
Eletrônico suprarreferido, celebrada entre este Tribunal e essa Empresa, o fornecimento
abaixo discriminado:
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Item da Ata Descrição Qtd. Solicitada Valor Unitário
(R$) 

Valor Total (R$) 

TOTAL

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes da aquisição dos bens
e  da  prestação  dos  serviços  pretendidos  serão  cobertas  com  os  recursos  a  eles
destinados.

Prazo de Entrega:  No máximo de XX (XXXXXXX)  dias  corridos após  o
recebimento da autorização de fornecimento, nota de empenho ou instrumento formal e
equivalente, conforme contrato.

Valor Total: R$ XX.XXX,XX (XXXXXX reais e XXXXXXXa centavos).

RESUMO DE STATUS DA ATA 

QUANTITATIVO TOTAL REGISTRADO: 

Quantitativo executado via

Ordem de Fornecimento nº 001/20YY

Quantitativo executado via

Ordem de Fornecimento nº 002/20YY

SALDO ATA: 

          Gestor da Ata – Portaria TRE/AL nº XX/XXXX

Maceió, 04 de junho de 2020.

DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO

Membro da Comissão

NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR

Chefe de Seção 

CRISTINO HERMANO DE BULHÕES

Membro da Comissão 
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ANEXO I-A

ESPECIFICAÇÕES DOS LOTES E ITENS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS

LOTE ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1

1 Firewall de Pequeno
Porte

80 Unid. R$ 18.753,49 R$ 1.500.279,20

2 Extensão de Garantia
para SonicWall SOHO

por 36 meses 

40 Unid. R$ 3.993,20 R$ 159.728,00

3 Extensão de Garantia
para SonicWall SOHO

por 60 meses

30 Unid. R$ 9.415,19 R$ 282.455,70

2

4 Solução de Controle de
Acesso Remoto 

01 Unid. R$ 37.714,89 R$ 37.714,89

5

Licenças Adicionais
para a Solução de
Controle de Acesso

Remoto 

04 Unid. R$ 36.358,58 R$ 145.434,32

6

Treinamento Oficial
para a Solução de
Controle de Acesso

Remoto 

04 Unid. R$ 10.202,24 R$ 40.808,96

3

7 Licença de Expansão
para SonicWall NSA 

01 Unid. R$ 9.686,15 R$ 9.686,15

8

Extensão de Garantia
para SonicWall NSA por

36 meses 

01 Unid. R$ 267.135,72 R$ 267.135,72

9

Extensão de Garantia
para SonicWall NSA por

60 meses 

01 Unid. R$ 445.188,80 R$ 445.188,80

10

Treinamento Oficial
SonicWall Network

Security Administrator 

04 Unid. R$ 13.425,97 R$  53.703,88

11

Treinamento Oficial
SonicWall Network

Security Professional

04 Unid. R$ 11.727,08 R$ 46.908,32
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ANEXO II

PLANILHAPLANILHA  DEDE  DADOSDADOS  PARAPARA  CONTRATAÇÃOCONTRATAÇÃO

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. 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
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2020 

Processo nº 0001030-68.2020.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX2020

MINUTA 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2020, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União –  Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 –
Farol,  CEP:  57051-090, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente,
Desembargador  Pedro  Augusto  Mendonça  de  Araújo,  brasileiro,  casado,  Magistrado,
portador  da  Carteira  de  Identidade  nº  105.822  SSP/AL,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº
039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados
pela empresa .................................,  (INFORMAR  SE  É  MICROEMPRESA  OU  EMPRESA  DE
PEQUENO  PORTE) CNPJ …....................., sediada em …..................., representada
por..........................................., para eventual fornecimento dos materiais e prestação dos
serviços  abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão
Eletrônico nº XX/2020, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei  nº
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, de 31
de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações,  e demais
normas legais aplicáveis.

1 – DO OBJETO.

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2020:

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº XX/2020:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

3 – DO PRAZO DE FORNECIMENTO.

3.1. O prazo para o fornecimento do objeto é de até 45 (quarenta e cinco) dias a

LOTE ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID.
QUANT. TOTAL
REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO 

(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)
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partir da data do recebimento da Autorização de Fornecimento.

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o objeto registrado a outro(s) órgão(s) da Administração
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obriga-
ções dentro das normas e condições do processo de venda;

b) Rejeitar,  no  todo  ou  em parte,  os  materiais  entregues  em desacordo  com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;

c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando soli-
citados pela licitante vencedora.

5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

5.1. São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;
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c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata.

5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

a) Fornecer o(s) equipamento(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;

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

c) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados
técnicos,  conforme períodos,  horários e condições estabelecidas  neste Edital  e  em
seus Anexos;

d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da Adminis-
tração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de Atendimento;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo re-
presentante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao anda-
mento de atividades da garantia;

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

g) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela exe-
cução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho, efi-
ciência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e
cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalidades
previstas neste Edital;

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

i)  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;

j)  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; 

k) Responsabilizar-se  pela  conservação  dos  ambientes  onde  desempenhe  as
atividades necessárias para prestar a garantia on-site;
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l) Prestar  as  informações e os  esclarecimentos que venham a ser  solicitados pela
Administração,  referentes  a  qualquer  problema  detectado  ou  ao  andamento  de
atividades da garantia técnica;

m)  Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em
sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza do objeto da contratação;

n) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazendas Municipal e Estadual  ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;

o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

p)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

6.1. Os itens deverão ser entregues na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada na
avenida Menino Marcelo, nº 5113, Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, telefone (82) 3328-
1947, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a partir do recebimento da Autorização de
Fornecimento, podendo ser encaminhada inclusive por e-mail. 

6.2. O Tribunal  designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só
será emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas.

6.3. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação
pelos responsáveis técnicos do Tribunal.

6.4.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avalia-
ções 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. 

6.5.  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.

6.6. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponíveis
no sítio do fabricante.

6.7.  A  comissão  do  Tribunal  deverá,  após  a  comprovação  do  perfeito
funcionamento dos equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar
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o Termo de Recebimento Definitivo.

6.8.  O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

6.9. O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do
objeto, será de 05  (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

6.10. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

6.11.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

6.12.    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento  recusado,  devendo  o  fornecedor,  dentro  do  prazo  de  15  (quinze) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 7.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

7.1. 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: 

a.1. 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

a.2. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem improcedentes
as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida.

b. Multa de:

b.1.  0,25% por dia, sobre o valor constante  da  Nota  de  Empenho  ou  instrumento
contratual, no caso de atraso injustificado na entrega do bem, limitada a incidência a 20
(vinte) dias corridos;

b.1.1. No caso de atraso injustificado no fornecimento das licenças por prazo superior a
20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Nota de Empenho; e

b.1.2. No caso de atraso injustificado no fornecimento das licenças por prazo superior a
20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a pena-
lidade de 12,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso
de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumen-
to de fornecimento.

b.2. 5% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso
de inexecução parcial da obrigação assumida;
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b.3. 15% sobre o valor da Nota de Empenho  ou instrumento contratual, no  caso de
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de
fornecimento.

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. 

7.2. O  cometimento  reiterado  de  atrasos  injustificados  dos  prazos  previstos  para
entrega/solução  de  ocorrências  poderá  resultar  no  cancelamento  do  instrumento  de
fornecimento com a Contratada.

7.3. As sanções previstas nos itens "21.1.a", “21.1.c” e “21.1.d” poderão ser aplicadas,
cumulativamente ou não, à pena de multa. 

7.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente; 

7.5. Excepcionalmente,  ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo.

7.6. 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..

7.7. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente
sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em
fatos comprovados.

7.8. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
prestação 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 do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração. 

7.9. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.

7.10. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (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 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio
por cento) ao mês.

7.11. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.

7.12.O período de atraso será contado em dias corridos.
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7.13. 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.

7.14. 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.

7.15. 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 nos 8.666/1993 e  10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.

7.16. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

8- DO PAGAMENTO.

8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 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 fiscal eletrônica, 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 Débi-
tos 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 Municipal e Es-
tadual do domicílio ou sede do Fornecedor; e

b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.

8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que
comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que
trata o item anterior.

8.6. 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;
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VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

8.7. 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.

9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1  º   do art. 65 da Lei n  º   8.666, de 1993  , de
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº
9.488/2018.

10 – DA VEDAÇÃO DE AQUISIÇÃO SEPARADA DOS ITENS.

10.1. É vedada  a aquisição separada de itens para os quais, o detentor da ata não
tenha apresentado o menor preço entre todos os licitantes.

11 - DA PUBLICAÇÃO.

11.1.      O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

12 – DO FORO.

12.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de
Alagoas,  para dirimir  as  questões originadas deste contrato,  com exclusão de  qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.

Maceió, XX de XXXX de 2020.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente

Pela Empresa:

Edital do PE nº 76/2020 (0786422)         SEI 0001030-68.2020.6.02.8000 / pg. 571



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

EDITAL Nº 69 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2020

 

PROCESSO Nº: 0001030-68.2020.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE

Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 03 de novembro de 2020

Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF).
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,
conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços
para eventual aquisição de licenças e firewalls para a sede do TRE/AL, tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria de Tecnologia da Informação.

 

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo Decreto
nº 7.892 de 23/01/2013, pelo Decreto nº 10.024/2019, pelo Decreto nº 8.538, de
06/10/2015 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 7.174/2010,
o Decreto nº 8.184/2014, 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 o Registro de Preços para eventual
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aquisição de licenças e firewalls para a sede do TRE/AL, conforme
especificações descritas nos Anexos I e I-A deste edital.

 

2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.

 

2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato.

 

2.2. 2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação de toda quantidade
estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL.

 

2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada a
licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou,
após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando
ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.

 

3 – DO PRAZO DE FORNECIMENTO

 

3.1. O prazo máximo para o fornecimento do objeto é de 45 (quarenta e cinco) dias
corridos após o recebimento da ordem de fornecimento, nota de empenho ou
documento equivalente.

 

4 - DA PARTICIPAÇÃO.

 

4.1. 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.

 

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
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pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123,
de 2006.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

a. 1. 1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos,
na forma da legislação vigente;

2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com
poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou
judicialmente;

4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666,
de 1993;

5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em
processo de dissolução ou liquidação;

6. 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, 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).

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não”
em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49;

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no

Edital 69 (0786425)         SEI 0001030-68.2020.6.02.8000 / pg. 574



inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

h) que os serviços sejam prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

 

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.

 

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal,
no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido
pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes a este Pregão.

5.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

5.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros
tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.

 

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de
envio dessa documentação.

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
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6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão.

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.

 

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

 

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor unitário de cada item que compõe o lote ofertado;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação
constante no Anexo I-A;

7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

7.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão
de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentação.

7.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

7.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte
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dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a
adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a
ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO,
CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES.
 

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas
exigidas no Termo de Referência.

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro.

 

8.5.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor unitário de
cada item que compõe o lote ofertado, sendo que sistema efetuará
automaticamente o somatório para efeito de escalonamento.

 

8.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
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8.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3)
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os
respectivos lances.

8.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos,
com lance final e fechado.

8.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após
esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o
que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado,
findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por
cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos,
o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item,
poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o
máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado
atender às exigências de habilitação.

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser
comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo
próprio do sistema.

8.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente
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após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, conforme
definido neste Edital e seus anexos.

8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
proposta.

8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto
e fechado.

8.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate
será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a
preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

8.22.1. no país;

8.22.2. por empresas brasileiras;

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação.

8.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.

8.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em
condições diferentes das previstas neste Edital.

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

8.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
VENCEDORA.
 

9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada
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9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º
10.024/2019.

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua
proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução
Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena
de desclassificação.

9.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final
superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.

9.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais ora licitados estão disponíveis no
Anexo I-A, que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a
negociar em busca de preços inferiores.

9.3.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou
à totalidade da remuneração.

9.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.

 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro
horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

 

9.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas)
horas, sob pena de não aceitação da proposta.

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de
catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso,
por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio
pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
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9.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, 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.

 

9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a sua continuidade.

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor,
conforme disposto no item 8.24.

9.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

10 – DA HABILITAÇÃO.

 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

10.1.1. SICAF;

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

10.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.

10.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado,
por falta de condição de participação.

10.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
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ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.

10.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica
financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP
nº 03, de 2018.

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas;

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante,
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo
Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º,
do Decreto 10.024, de 2019.

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas)
horas, sob pena de inabilitação.

10.7. Somente haverá a necessidade
de comprovação do preenchimento
de requisitos mediante apresentação
dos documentos originais não-
digitais quando houver dúvida em
relação à integridade do documento
digital.
 

10.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

 

10.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
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matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

 

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada
a centralização do recolhimento dessas contribuições.

 

10.10. Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de
habilitação:

10.10.1. Habilitação jurídica:

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação
da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de
seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto
de autorização;

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
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02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e estadual, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual;

f) prova de regularidade com as Fazendas Municipal e Estadual do domicílio ou sede do
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Municipais e Estaduais
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declarações
das Fazendas Municipal e Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei.

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação
de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma
restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº
8.538, de 2015.

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das
demonstrações contábeis do último exercício.

 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista
não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do
edital.

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.

 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
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regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá
ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem
anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para
regularização.

10.10.2.8. 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.

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com
o estabelecido neste Edital.

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação
cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em
que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da
aplicação das sanções cabíveis.

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m)
suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

10.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA
PROPOSTA VENCEDORA.
 

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no
prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e
deverá:

a. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e
as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento;

c. conter a descrição do item ofertado;

d. conter o preço unitário e total do item ofertado.
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11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à
Contratada, se for o caso.

11.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário
em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº
8.666/93).

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores
expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

11.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

 

11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

 

11.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

 

12 - DOS RECURSOS.

 

12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso,
será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante
manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
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licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados,
no endereço constante neste Edital.

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO
PÚBLICA.
 

13.1. A sessão pública poderá ser
reaberta:
a) Nas hipóteses de provimento de
recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão
pública precedente ou em que seja
anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os
atos anulados e os que dele
dependam;
b) Quando houver erro na aceitação
do preço melhor classificado ou
quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não
retirar o instrumento equivalente ou
não comprovar a regularização fiscal
e trabalhista, nos termos do art. 43,
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§1º da LC nº 123/2006. Nessas
hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da
etapa de lances.
13.2. Todos os licitantes
remanescentes deverão ser
convocados para acompanhar a
sessão reaberta.
13.2.1. A convocação se dará por
meio do sistema eletrônico (“chat”),
e-mail, ou, ainda, fac-símile, de
acordo com a fase do procedimento
licitatório.
13.2.2. A convocação feita por e-mail
ou fac-símile dar-se-á de acordo com
os dados contidos no SICAF, sendo
responsabilidade do licitante manter
seus dados cadastrais atualizados.
14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.
 

14.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

14.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item
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25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

14.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da
data de recebimento da impugnação.

14.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br.

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais
aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração.

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.

 

15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no
Decreto nº 7.892/2013.

 

16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO.

 

16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após
a regular decisão dos recursos apresentados.

 

16.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

 

16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2.,
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podendo ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor
e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração.

 

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como
previsto no art. 26 do decreto acima citado.

 

16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação
para assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n.
8.666/1993.

 

16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições
propostas pelo primeiro classificado.

 

16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.

 

16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas
no item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº 10.024/2019.

 

16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei
nº 8.666, de 1993.

 

16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o
seu recebimento.

 

16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo
acerca da aceitabilidade ou não da justificativa.
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16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo
normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis.

 

16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços  poderão ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º
do Decreto nº 7.892/2013.

 

16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando:

 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

 

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;

 

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou

 

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

 

16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e
“d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

 

16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

 

a) por razão de interesse público; ou

 

b) a pedido do fornecedor.

 

16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e
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escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais.

 

16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.

 

16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e
encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de
48 (quarenta e oito) horas a partir da solicitação das mesmas.

 

16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado
do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as
demais regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº
9.488/2018.

 

16.15.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando
desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

 

16.15.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem acima fica
condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não
participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e
a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de
preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

16.15.1.2. O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador, será
divulgado no Portal de Compras do Governo federal.

16.15.1.2.1. A publicação supra deverá ser condição para autorização para adesão
exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as recomendações do Acórdão
TCU nº 2037/2019.

16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

 

16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente
do número de órgãos não participantes que aderirem.
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17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

 

17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

 

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

 

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

 

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

 

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

 

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

 

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem
16.15.

 

17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:

 

a) Efetuar o pagamento à Contratada, após o recebimento definitivo;

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da Ata de Registro de
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Preços 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.

 

18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

 

18.1. São obrigações do detentor da Ata:

 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;

 

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

 

c ) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

 

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15.

 

18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

a) Fornecer o(s) equipamento(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;

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

Edital 69 (0786425)         SEI 0001030-68.2020.6.02.8000 / pg. 594



caso exista, ou em inglês;

c) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados
técnicos, conforme períodos, horários e condições estabelecidas neste Edital e em
seus Anexos;

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

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

f) 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;

g) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela
execução dos serviços de garantia técnica, 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 Edital;

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

 

i) 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;

j) 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;

k) Responsabilizar-se pela conservação dos ambientes onde desempenhe as atividades
necessárias para prestar a garantia on-site.

l) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao andamento de
atividades da garantia técnica.

m) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em
sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à
natureza do objeto da contratação;

n) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazendas Municipal e Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;
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o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

 

p) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.

 

19 - DA PUBLICIDADE.

 

19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de
registro de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto
n.º 7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93.

 

20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

 

20.1. Os itens deverão ser entregues na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada na
avenida Menino Marcelo, nº 5113, Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, telefone (82)
3328-1947, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a partir do recebimento da
Autorização de Fornecimento, podendo ser encaminhada inclusive por e-mail.
 

20.2. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório, que só
será emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas.

20.3. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação
pelos responsáveis técnicos do Tribunal.

20.4. 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.

 

20.5. 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.
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20.6. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e
disponíveis no sítio do fabricante.

 

20.7. A comissão do Tribunal deverá, após a comprovação do perfeito funcionamento
dos equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar o Termo de
Recebimento Definitivo.

 

20.8. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

 

20.9. O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo
de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

 

20.10. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

 

20.11. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

 

20.12. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas
previstas na Seção 21.

 

21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

 

21.1. 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:
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a.1. 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

 

a.2. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem
improcedentes as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida.

 

b. Multa de:

 

b.1. 0,25% por dia, sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento
contratual, no caso de atraso injustificado na entrega do bem, limitada a incidência a 20
(vinte) dias corridos;

b.1.1. No caso de atraso injustificado no fornecimento das licenças por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Nota de Empenho; e

b.1.2. No caso de atraso injustificado no fornecimento das licenças por prazo superior
a 20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a
penalidade de 12,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no
caso de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do
instrumento de fornecimento.

b.2. 5% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no
caso de inexecução parcial da obrigação assumida;

b.3. 15% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso de
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento
de fornecimento.

 

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.

 

21.2. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para
entrega/solução de ocorrências poderá resultar no cancelamento do instrumento de
fornecimento com a Contratada.

 

21.3. As sanções previstas nos itens "21.1.a", “21.1.c” e “21.1.d” poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
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21.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;

 

21.5. Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do
valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.

 

21.6. 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..

 

21.7. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente
sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência
e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos comprovados.

 

21.8. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
prestação 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 do 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
8.666/1993.

 

21.10. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (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 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de
0,5% (meio por cento) ao mês.

 

21.11. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.
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21.12. O período de atraso será contado em dias corridos.

 

21.13. 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.

 

21.14. 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.

 

21.15. 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 nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposições do Direito Privado.

 

21.16. 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 ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 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 fiscal eletrônica, 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 Municipal e
Estadual do domicílio ou sede do Fornecedor; e

b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.

22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

 

22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
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22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

 

22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as
retenções de que trata o item anterior.

 

22.6. 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) I = 0,0001644

365 365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

22.7. 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.

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
2020, PTRES 167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Naturezas das
Despesas 44.90.52-37 (equipamentos – ativos de rede); 44.90.40-05 (softwares);
33.90.40-07 (serviço de extensões de garantia); 33.90.40-20 (treinamentos de TI).

 

24 – DA VEDAÇÃO DE AQUISIÇÃO SEPARADA DOS ITENS.
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24.1. É vedada a aquisição separada de itens para os quais, o detentor da ata não
tenha apresentado o menor preço entre todos os licitantes.

 

25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

 

25.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

25.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.

25.3. No julgamento das propostas e da habilitação, 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.

25.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

25.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse
da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

25.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

25.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados
os princípios da isonomia e do interesse público.

25.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

 

25.9. 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.

 

25.10. 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.

 

25.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.
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25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002,
do Decreto nº 10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

 

25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações
e Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado em
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.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 dos lotes e Itens e Valores Máximos Estimados;

ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.

 

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, 13 de outubro de 2020.

 

Ingrid Pereira de Lima Araújo

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

 

ATENÇÃO: OS ANEXOS DESTE EDITAL ESTÃO DISPOSTOS NO DOCUMENTO
Nº 0786422.

Em 15 de outubro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 15/10/2020, às 13:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0786425 e o código CRC C8E84DEA.

0001030-68.2020.6.02.8000 0786425v2
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 Ambiente: PRODUÇÃO Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação 15/10/2020 11:19:23 





Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 16/10/2020 e Divulgado no Portal de Compras (www.gov.br/compras) 
nesta mesma data.

Resumo do Aviso de Licitação

Órgão UASG Responsável 

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa 

Pregão 00076/2020 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado

Nº da IRP 

00035/2020

Nº do Processo Tipo de Licitação Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD 

0001030-68.2020 Menor Preço Não Não

Validade da Ata SRP Quantidade de Itens 

 mes(es) 12 Equalização de ICMS Internacional 11

Objeto 





Registro de Preços para eventual aquisição de licenças e firewalls para a sede do TRE/AL

Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação

16/10/2020

Data da Disponibilidade do Edital Data/Hora da Abertura da Licitação 

A partir de   às 16/10/2020 08:00 Em  às 03/11/2020 14:00

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

Nº Unidade 
Gestora 

Unidade Gestora 

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Gestão Empenho 

00001    NE   2019 000032

Disponibilizar para Publicação/DivulgaçãoDisponibilizar para Publicação/Divulgação

Aviso de LicitaçãoAviso de Licitação

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Page 1 of 1SIASGnet-DC - Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação

15/10/2020https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarAvisoLicitacaoPubl...
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 Ambiente: PRODUÇÃO Pesquisar Licitação 15/10/2020 11:20:27 





( * ) Campo de preenchimento obrigatório.

Órgão UASG de Atuação 

14000 - JUSTICA ELEITORAL 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da UASG UASG 

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da Licitação * Ano da Licitação 

00076 / 2020

Modalidade de Licitação Situação da Licitação Característica da Licitação

 Pregão

 Concorrência

 Tomada de Preços

 Convite

 Concurso

Revogada

Anulada

Suspensa

 Tradicional

 Registro de Preço (SRP)

Pesquisar Limpar

UASG 
Origem

Modalidade de 
Licitação

Nº da 
Licitação

Característica Objeto
Situação Atual 

da Licitação
Ação

70011 Pregão Eletrônico 00076/2020
Registro de Preço 

(SRP)
Registro de Preços para eventual aquisição 
de licenças e firewalls para a sede do TRE/AL

Licitação A 
Publicar

Visualizar 

Um registro encontrado. 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Page 1 of 1SIASGnet-DC - Pesquisar Licitação

15/10/2020https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/pesquisarLicitacao.do?method=p...
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.2002 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira  ICPBrasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020101600122

Nº 199, sextafeira, 16 de outubro de 2020ISSN 16777069Seção 3

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2015. Processo SEI nº 0001506
48.2016.6.02.8000; Fund. Legal: art. 62, §3º, I, da Lei nº 8.666/1993 e alterações
posteriores combinado com o parágrafo primeiro da Cláusula Quinta do Contrato original;
Partes: União, através do TRE/AL, e o Sr. Ernande Bezerra Lima, CPF nº 587.256.60500;
Objeto: prorrogação da vigência contratual pelo período de 60 meses. Valor mensal do
aluguel: R$ 891,30. Assinatura: 17/09/2020.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2020  UASG 70011

Nº Processo: 000618297.2020. Objeto: Contratação de extensão de garantia e suporte
para o equipamento HPE StoreOnce 5100, em uso o Prédio Sede deste Tribunal, conforme
especificações descritas no Anexo I do edital.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 16/10/2020
das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol  Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/700115000772020. Entrega das Propostas: a partir
de 16/10/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 04/11/2020
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet  15/10/2020) 70011000012019NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2020  UASG 70011

Nº Processo: 000103068.2020. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de
licenças e firewalls para a sede do TRE/AL. Total de Itens Licitados: 11. Edital: 16/10/2020
das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol  Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/700115000762020. Entrega das Propostas: a partir
de 16/10/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 03/11/2020
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet  15/10/2020) 70011000012019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

EDITAL DE INTIMAÇÃO

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, bem como visando a garantia do contraditório e da ampla
defesa, INTIMA, por meio do presente Edital, a empresa HOTMACHINE SERVIÇOS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI, (CNPJ nº CNPJ nº 07.848.223/000152), nos termos
do artigo 26, §4º, da Lei nº 9.784, de 29/01/99, uma vez que até o momento não lograram
êxito as inúmeras tentativas de intimação por via postal e email da empresa. Dessa forma,
fica intimada a empresa para ciência do resultado do recurso interposto por ocasião do
Pregão nº 18/2020: "NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos pelas licitantes
HOTMACHINE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI e ILHA SERVICE
TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, mantendo a decisão do pregoeiro (doc. 121367/2020) por
seus próprios fundamentos, posto que as empresas recorrentes não trouxeram argumentos
aptos a sua desconstituição, mormente porque (a) é descabido tentar atribuir ao Pregoeiro
a responsabilidade por ato falho praticado pelo licitante; (b) tanto a informação acerca
chamado prazo de iminência quanto a definição das licitantes que participarão da fase
fechada de lances são operações realizadas automaticamente pelo sistema comprasnet,
não podendo ser cominada ao pregoeiro a responsabilidade por eventual falha acerca
dessas operações; (c) a unidade que elaborou o termo de referência reconheceu que o
custo da mãodeobra não seria fator decisivo para a fixação do preço final do serviço,
sendo certo que a força de trabalho necessária para execução do objeto licitado ficaria a
cargo da contratada; e (d) a licitante vencedora apresentou o modelo de proposta
estabelecido pelo termo de referência." Informações constantes do Processo
Administrativo Digital nº 3985/2020. Devese fixar o presente edital de intimação pelo
prazo de 30 (trinta) dias, em respeito ao artigo 257, III, do CPC2015, que se aplica
supletivamente, nos termos do seu artigo 15. Informações adicionais podem ser solicitadas
pelo email: gabpres@tream.jus.br. Dado e passado nesta cidade de Manaus, em 14 de
outubro de 2020. Eu, Marco Augusto da Silva e Souza, Chefe de Gabinete da Presidência
do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, lavrei e digitei o presente Edital.

ARISTÓTELES LIMA THURY
Presidente

AVISO DE ADESÃO À REGISTRO DE PREÇOS

PAD nº 7839/2020. Pregão Eletrônico SRP nº 02/2020 do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba  Reitoria. O Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral do Amazonas (TREAM), no uso de suas atribuições, decide utilizar a Ata de
Registro de Preços, decorrente do certame acima especificado. Assim AUTORIZA a adesão
à Ata de Registro de Preços n. 01/2020 do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Paraíba  Reitoria, visando a aquisição de 50 (cinquenta) unidades do item
II da referida ata (certificados digitais A3, com token  pessoa física), com valor unitário de
R$ 90,90 (noventa reais e noventa centavos), perfazendo o montante de R$ 4.545,00
(quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais), em favor da empresa OBJECTTI
SOLUÇÕES LTDA, CNPJ: 11.735.236/000192. Adesão conforme o Decreto 7.892/2013.

ManausAM, 15 de outubro de 2020.
ARISTÓTELES LIMA THURY

Presidente do TREAM

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI n.º 4860236.2020.6.05.8000. OBJETO: Prestação de serviço de manutenção
e atualização de 3 versões do software volare e aquisição de 5 licenças do programa.
FAVORECIDO: Sílvio Mancusi. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, caput, da Lei n.º 8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.3.3.90.40.07, 3.4.4.90.40.04 e 3.4.4.90.40.05. Ação
02.122.0033.20GP.0029. VALOR: R$ 31.343,64. RATIFICAÇÃO: Bel. Raimundo de Campos
Vieira, em 15/10/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços n.º 028/2020, firmado entre o Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia e a empresa BLUENETT CARIMBOS E INFORMÁTICA EIRELI.
OBJETO: Alteração de especificação. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto nº 7.892/2013 e artigo
60, c/c art. 65, I, a, da lei nº 8.666/93. PROCESSO SEI: 5202975.2019.6.05.8000.
ASSINATURA: 15/10/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE/BA e o Sr.
Rogerio Bonfim Oliveira Vieira.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços n.º 023/2020, firmado entre o Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia e a empresa PERIPERI EXPRESS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
OBJETO: Troca de marca/modelo. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto nº 7.892/2013 e artigo 60
c/c art. 65 da lei nº 8.666/93. PROCESSO SEI: 4803250.2020.6.05.8000. ASSI N AT U R A :
15/10/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE/BA e o Sra. Gleiciany
Santos Ramos.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2020  UASG 70013

Nº Processo: 005487162.2018. Objeto: Aquisição de ferramentas diversas, equipamento
de medição e de comunicação. Total de Itens Licitados: 41. Edital: 16/10/2020 das 08h00
às 17h59. Endereço: 1. Avenida do Cab, Nr. 150  Salvador  Ba, Paralela  Salvador/BA ou
https://www.gov.br/compras/edital/700135000562020. Entrega das Propostas: a partir
de 16/10/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 30/10/2020
às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: O Edital está disponível no
Comprasnet, bem como no site do Tribunal, no endereço www.treba.jus.br. Outras
informações poderão ser obtidas por meio dos telefones (71) 33737082 .

LUCIO ROBERTO DE OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIASGnet  15/10/2020) 70013000012019NE000054

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIAGERAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Espécie: Processo n.º 20.399/2020. Espécie: Inexigibilidade de licitação. Objeto:
Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de
pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública  Sistema Banco
de Preços da empresa. Contratada: NP CAPACITACAO E SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA ,
CNPJ: 07797967/000195. Valor total: R$ 8.103,46. Fundamento: art. no art. 25, caput da
Lei n.º 8.666/93 e Processo nº PAD n.º 20.399/2020. Ratificado por: Hugo Pereira Filho,
DiretorGeral. Data: 0910/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 3º Termo Aditivo ao Contrato N.º 9/2020 celebrado com a empresa JB2
ENGENHARIA LTDA. Objeto: visa à alteração do projeto da caixa d'água, importando em um
acréscimo de R$ 5.840,49 (cinco mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta e nove
centavos), correspondente ao percentual aproximado de 1,24% do valor inicial atualizado
do contrato. Fundamento: no art. 65, inciso I, alínea "a", da Lei n.º8.666/93 e suas
alterações, c/c cláusula sexta do Contrato n.º 9/2020 e na decisão contida no Processo PAD
n.º 20.460/2020. Assina, pelo TRE, Hugo Pereira Filho, DiretorGeral do TRECE. DATA:
13/10/2020

R E T I F I C AÇ ÃO

Espécie: No extrato de publicação da Inexigibilidade de Licitação, constante no
DOU de Número 197, FLS 110, do dia 14/10/2020, onde se lê: "Espécie: Dispensa de
Licitação, leiase: Espécie: Inexigibilidade de Licitação." Assina: Hugo Pereira Filho, Diretor
Geral do TRE/CE. Processo n.º 19.874/2020. Data: 14/10/2020. Coordenadoria de Licitações
e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços de vigilância.
Contratante: Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Contratada: RPL SEGURANCA
PRIVADA LTDA ME CNPJ: 16.697.776/000142. Resumo do Objeto: Acréscimo provisório de
35 (trinta e cinco) postos de trabalho de vigilância, regime 5x2 diurno desarmado,
excepcionalmente para o período de 19/10 a 15/11/20, findo o qual retornaseá ao
número de postos inicialmente pactuado, observandose que na última semana (09 a
15/11/2020) os vigilantes deverão folgar nos dias 09 e 10 e compensar estes dias
laborando nos dias 14 e 15, alterando a Cláusula Quinta. Novo valor total estimado de R$
2.589.697,73, sendo R$ 492.617,58 liquidados em 2019, R$ 1.469.722,44 estimados para
2020 e R$ 627.357,71 estimados para 2021. Fundamentação Legal: art. 65, I, "b" e §1º, da
Lei 8.666/93. Data da Assinatura: 10/10/2020. Processo SEI: 436882.2020.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

S EC R E T A R I A
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Eletrônico: 43/2020. SEI Nº. 0010685.68.2020.6.27.8000. OBJETO: aquisição de
condicionadores de ar, tipo split e cassete (novos) destinados aos imóveis utilizados pela
Justiça Eleitoral do Maranhão. Fornecedor registrado: ARP nº. 79/2020  GLO BA LC E N T E R
MERCANTIL EIRELI  CNPJ: 02.330.299/000178; Item 2  Valor unitário: R$ 1.360,97, Qtde:
20; A Ata de Registro de Preços será válida por 12 (doze) meses, a contar da assinatura,
e estará disponível no sítio http://www.trema.jus.br/transparencia/compras/atasde
registrodeprecos.

São Luís, 15 de outubro de 2020.
GUSTAVO ARAUJO VILAS BOAS

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

 

DESPACHO

Maceió, 16 de outubro de 2020.
À CPREG,
Ao Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 16/10/2020, às 09:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0787267 e o código CRC 61948840.

0001030-68.2020.6.02.8000 0787267v1
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� _̂èâg9e9{̂_̀ay�YaZ9]e\_e91̀ab[Ŷg9��<�7{�p9lZ̀9aY_èy�]aZ9]̂9>eciZ9]e98aja_̂cde\9e9�ZY_̀̂_Z\p9̂
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Brasília, 28 de outubro de 2020. 

 

À 

Sra. Ingrid Pereira de Lima Araújo 

Chefe da Seção de Licitações e Contratos 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE-AL 

 

Referente: Pregão Eletrônico 076/2020 

 

Senhora Pregoeira, 

 

A INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 

EIRELI, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o número 28.899.422/0001-60 e IE nº 

07.831.192/001-95, sediada na Avenida Pau Brasil Lote 6, Edifício E-Business, sala 704, Águas Claras-

DF, como empresa interessada no procedimento licitatório acima referido, vem solicitar 

esclarecimentos sobre o Edital, conforme estabelecido no item 14. do referido Edital. 

 

Esclarecimento 01  

O item 6.1. do edital exige, para a apresentação das propostas: 

 

“6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.” 

(grifos nossos) 

 

O item 6.8. do edital informa que a proposta referida no item 6.1. só será acessível após a etapa de 

lances: 

 

“6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances.” 

(grifos nossos) 
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Por sua vez, o item 7.1. do edital trata do preenchimento de proposta no sistema Comprasnet, 

estabelecendo: 

 

“7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 

dos seguintes campos:” 

(grifos nossos) 

 

Por fim, o item 8.2.1. do edital estabelece que será desclassificada a proposta que identifique a 

licitante: 

 

“8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.” 

(grifos nossos) 

 

As disposições do capítulo 6 do edital (DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO), em especial os itens 6.1. e 6.8. ora destacados, parecem referir-se a ordenamento 

relativamente recente, que surge com o Decreto nº 10.024/2019 e que exige o fornecimento de 

uma proposta “anexada” ao sistema Comprasnet, além do preenchimento em sistema. Por outro 

lado, os itens 7.1. e 8.2.1. parecem se referir ao processo que já existia antes do Decreto nº 

10.024/2019, de preenchimento de informações no sistema Comprasnet sem identificação do 

licitante para evitar possíveis favorecimentos e fraudes. A proposta exigida a partir do novo decreto 

e referida no capítulo 6 do edital, mesmo que identificada, só pode ser acessada após a etapa de 

lances, então está mantido o anonimato das empresas durante a etapa de lances. 

 

Ante o exposto, estamos entendendo que a desclassificação determinada no item 8.2.1 aplica-se à 

proposta “preenchida” no Comprasnet (visível durante a etapa de lances e preenchida conforme o 

item 7.1.) e não à proposta “anexada” ao Comprasnet juntamente com os documentos de 

habilitação. Em outras palavras, estamos entendendo que a proposta encaminhada conforme o 

item 6.1. (novo decreto) deve estar identificada e conter dados do licitante. Está correto o nosso 

entendimento? Caso contrário, favor esclarecer. 

 

 

Esclarecimento 02  

O item 11.4. do edital exige, para a proposta final do licitante declarado vencedor: 

 

“11.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).” 

(grifos nossos) 
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A planilha a ser preenchida para o encaminhamento da proposta será parecida com o que se vê no 

Anexo I-A e no item 1.1 do Anexo III (minuta da ata de registro de preços). A planilha terá, então, o 

valor unitário de cada item, o subtotal de cada item (quantidade x valor unitário) e um valor global 

de cada lote, resultado da soma dos subtotais de cada item. 

 

Estamos entendendo que o valor a ser expresso em algarismos e por extenso é o valor global de 

cada lote e o global da proposta, enquanto o total de cada item (quantidade x valor unitário) não 

precisa ser expresso por extenso. Está correto o nosso entendimento? Caso contrário, favor 

esclarecer. 

 

 

Esclarecimento 03  

Identificamos que há várias e evidentes discrepâncias entre as especificações constantes do Termo 

de Referência – Anexo I do edital e o Termo de Referência usado pelo TRE-AL para os pedidos de 

cotação que devem ter servido para estimar os preços do Anexo I-A. Elaboramos uma planilha para 

ilustrar algumas das divergências: 

 

Lote/Item TR Anexo I Edital TR estimativa de preços 

Lote 1, Item 01 
12. Mínimo de 512MB de memória 

RAM. 
Não solicitado 

Lote 1, Item 01 

16. Performance de Firewall SPI 

(Stateful Packet Inspection) igual 

ou superior a 300 Mbps. 

15. Performance de Firewall SPI 

(Stateful Packet Inspection) igual 

ou superior a 600 Mbps. 

Lote 1, Item 01 

17.Performance para inspeção de 

Antimalware integrado no mesmo 

appliance: 150 Mbps ou superior 

16. Performance para inspeção de 

Antimalware integrado no mesmo 

appliance: 200 Mbps ou superior 

Lote 1, Item 01 
20. Performance de IPS de 200 

Mbps ou superior 

19. Performance de IPS de 250 

Mbps ou superior 

Lote 1, Item 01 

24. Capacidade mínima de 

conexões suportadas em modo 

firewall deverá ser de no mínimo 

ou superior 10.000 Mil conexões. 

23. Capacidade mínima de 

conexões suportadas em modo 

firewall deverá ser de no mínimo 

ou superior 50.000 conexões. 

Lote 1, Item 01 

25. Capacidade mínima de 

conexões suportadas em modo DPI 

(análise profunda de pacotes com 

os serviços IPS, Antimalware 

24. Capacidade mínima de 

conexões suportadas em modo DPI 

(análise profunda de pacotes com 

os serviços IPS, Antimalware 
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(Antivírus e Antispyware) deverá 

ser de no mínimo ou superior a 

10.000 conexões. 

(Antivírus e Antispyware) deverá 

ser de no mínimo ou superior a 

50.000 conexões. 

Lote 1, Item 01 
26. Suportar no mínimo 1.800 

novas conexões por segundo 

25. Suportar no mínimo 3.000 

novas conexões por segundo. 

Lote 1, Item 01 

29. Performance de VPN IPSEC 

(3DES & AES 256) deverá ser de 

150 Mbps ou superior. 

28. Performance de VPN IPSEC 

(3DES & AES 256) deverá ser de 

200 Mbps ou superior. 

Lote 1, Item 02 PartNumber: 01-0SSC-0689 PartNumber: 01-SSC-0690 

Lote 1, Item 03 

Licença: COMPREHENSIVE 

GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE 

FOR SONICWALL SOHO SERIES 5YR; 

PartNumber: 02-SSC-1730. 

Licença: ADVANCED GATEWAY 

SECURITY SUITE BUNDLE FOR 

SONICWALL SOHO SERIES 5YR; 

PartNumber: 02-SSC-1730. 

Lote 2, Item 04 

(serviço de 

instalação) 

O serviço deverá ser 

exclusivamente realizado de forma 

presencial; 

O serviço deverá ser 

exclusivamente realizado de forma 

presencial, com apoio remoto do 

fabricante 

 

Entre as diferenças em relação ao TR de estimativa de preços, há, no TR do Anexo I, erros nos 

códigos part numbers em relação às suas descrições, algo que não acontecia no TR de estimativa de 

preços. Por exemplo, o part number 01-SSC-0689 (Anexo I) refere-se a garantia por 02 (dois) anos, 

e não 03 (três) anos, como pede o edital. Já o part number 01-SSC-0690 (TR estimativa de preços) 

corresponde à garantia desejada de 03 (três) anos. Também no Item 03, o TR de estimativa de 

preços fazia a correta correspondência entre o part number 02-SSC-1730 e o Advanced Gateway 

Security Suite, enquanto o TR do Anexo-I erroneamente atribui o código ao Comprehensive 

Gateway Security Suite. Ressaltamos que a licença Advanced é superior à licença Comprehensive. 

 

Ademais, como se vê nas demandas para o serviço de instalação (Lote 2, item 04), o Termo de 

Referência do Anexo I do Edital perdeu uma importante exigência de apoio remoto do fabricante, 

fundamental na implementação de um sistema do porte ora licitado para um órgão como o TRE-AL, 

em que sistemas deste tipo são críticos para o bom funcionamento da infraestrutura de 

telecomunicações e eventuais indisponibilidades de sistema trazem prejuízos substanciais. 

Idealmente, deveria ser cobrado dos licitantes que comprovassem a previsão de contratação do 

devido serviço que garanta o apoio do fabricante, por meio da apresentação do part number 

correspondente, como se faz com a comprovação de previsão de um módulo em hardware, tão 

comum em editais, ou de serviços de garantia. No entanto, o TR do Anexo I perdeu a solicitação 

deste apoio do fabricante. 
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Por outro lado, o TR do Anexo I do edital faz exigências quanto à memória RAM do firewall. Uma 

vez estabelecidos parâmetros de desempenho das funcionalidades desejadas pelo TRE-AL (ex.: 

performance de firewall SPI, de IPS, de conexões por segundo, etc.), cabe a cada fabricante 

dimensionar o tamanho da memória RAM necessário para atender às exigências de edital. Arbitrar 

o tamanho da memória RAM, neste sentido, não tem efeito de garantia de performance, mas pode 

levar à desclassificação de fabricantes com equipamentos que atendem a todas as exigências de 

desempenho e funcionalidades definidas em edital (notadamente aqueles que possuem um código 

mais eficiente e bem projetado). Portanto, a exigência de um tamanho de memória RAM não traz 

benefício técnico e restringe a competitividade do certame e, por consequência, a economicidade 

do futuro contrato dele decorrente. 

 

Diante do exposto (que inclui erros de descrição de itens), e considerando que as especificações do 

Termo de Referência do Anexo I do edital não são as mesmas analisadas para a elaboração das 

propostas que serviram de base para a estimativa de preços apresentada no Anexo I-A, estamos 

entendendo que as especificações ora publicadas não são válidas e devem ser substituídas por 

aquelas constantes do Termo de Referências do pedido de cotação para estimativa de preços. Está 

correto o nosso entendimento? Caso contrário, favor esclarecer. 

 

 

Certos de contar com o zelo da Sra. Pregoeira em esclarecer as dúvidas ora apontadas em relação 

ao edital de convocação para o certame, e de que suas decisões serão no sentido de ampliar a 

disputa e economicidade do futuro contrato, despedimo-nos. 

 

Brasília, 28 de outubro de 2020 

_______________________________ 
Kleyton C. de Oliveira 

Engenheiro de Sistemas 

kleyton@inovazul.com.br 

(61) 3703-4444 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de outubro de 2020.
Srs.Servidores COINF.
 
Solicito o pronunciamento técncio de V.Sªs quanto

ao pedido de esclarecimento formalizado por potencial
licitante, evento sei nº 0796727, em especial, item 3.

 
Agradeço antecipadamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 29/10/2020, às 13:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0796729 e o código CRC 64539949.

0001030-68.2020.6.02.8000 0796729v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de outubro de 2020.
À SEGI
(Em paralelo à PREG para conhecimento)
 
Sr. Chefe,
 
Para verificar/confirmar se, em função do

questionamento formulado, Despacho PREG 0796729, tabela
presente no questionamento (0796727)  se correta quanto ao
Lote 01, a interpretação de que o Edital 0786422, fez uso de
Termo de Referência diverso do derradeiro (0770447).

Caso, confirmada a suspeita, entende, esta unidade
técnica, smj, prejudicado o Lote 01, mas sem prejuízo, em
sendo viável, a continuidade do Lote 02.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 29/10/2020, às 15:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0797006 e o código CRC FB69D050.

0001030-68.2020.6.02.8000 0797006v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de outubro de 2020.
À PREG
 
Sr. Pregoeiro,
 
Tendo em mente o que posto no Despacho

COINF 0797006, mas, ainda, em atenção ao Despacho
PREG 0786425, informo quanto ao pedido de esclarecimento,
evento sei nº 0796727, o seguinte:

 
Relativo ao Esclarecimento 01:
A priori, fora do escopo desta unidade técnica de

TI.
 
Relativo ao Esclarecimento 02:
A priori, fora do escopo desta unidade técnica de

TI.
 
Relativo ao Esclarecimento 03:
Na espera do elucidar da questão levantada pelo

Despacho COINF 0797006, limitada ao Lote 01.
 
 

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 29/10/2020, às 15:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0797029 e o código CRC 6CA302D2.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de outubro de 2020.
À COINF
 
Senhor Coordenador,
 
Após a devida verificação, esta unidade confirmou

que o Edital 0786422 não contempla o Termo de Referência
0770447, que se trata da última versão disponibilizada e,
assim, entende que o Lote 1 esteja integralmente prejudicado,
da maneira que foi publicado.

 
Quanto aos Lotes 2 e 3, entendemos que não há

qualquer impedimento de ordem técnica para que seja dada
continuidade ao procedimento licitatório.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 29/10/2020, às 18:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0797230 e o código CRC 3340F589.

0001030-68.2020.6.02.8000 0797230v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de outubro de 2020.
À PREG
 
Sr. Pregoeiro,
 
Com a confirmação, por parte do Despacho

SEGI 0797230, do que já antecipado no Despacho
COINF 0797006, sugere-se:

 

1. Cancelar o Lote 01 e, conforme o entendimento, via autos
apartados, noticiar a situação à Administração para
publicação de novo Edital apenas e tão somente para o
Lote 01, tendo-se como base o ulterior Termo
Referência 0770447, igualmente, apenas e tão somente
para o Lote 01;

2. Dar continuidade, smj, ao certame, quanto aos demais
Lotes não atingidos pelo uso de Termo de Referência
defasado.

Cordialmente.

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 29/10/2020, às 18:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0797363 e o código CRC 56E7418C.

0001030-68.2020.6.02.8000 0797363v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de outubro de 2020.
Sr. AJ-DG
 
Trata-se de pedido de esclarecimento requerido por

potencial licitante, evento sei nº.0796727.
Cosiderando o requerimento em questão, este subscritor

encaminhou à Unidade Técnica para necessário pronunciamento
quanto ao questionamento consignado no item 03 do documento
acima registrado, resultado no posicionamento de revogar o lote 1 e
dar continuidade aos demais lotes no processo licitatório, fase
externa, evento sei nº 0797363.

Nesse sentido,  entendemos que cada item ou lote 
deverá ser considerado de forma independente, possibilitando, dessa
forma,  a revogação apenas do lote 01, reconhecendo a
superveniência de fato técnico que altera o interesse envolto na
pretensa contratação, corroborando com a Unidade Técncia, dando
continuidade ao processo licitatório apenas para os  lotes 02 e 03.

Pelo exposto, solicitamos o pronunciamento de V.Sª,
aquiescendo com a sugestão apresentada, solicito o encaminhamento
ao Sr. Diretor Geral para conhecimento e posterior deliberação junto
à Autoridade Competente.

 
Respeitosamente.
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 29/10/2020, às 18:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0797392 e o código CRC 3BA60B43.
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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 : 0001030-68.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

ASSUNTO : PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2020. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LICENÇAS E FIREWALLS. IMPUGNAÇÃO AO
EDITAL.

 

Parecer nº 2084 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
 
Nesta AJ-DG os presentes autos, em face do

encaminhamentodo Senhor Pregoeiro (0797392):
 

"Trata-se de pedido de esclarecimento
requerido por potencial licitante, evento
sei nº.0796727.
Cosiderando o requerimento em questão,
este subscritor encaminhou à Unidade
Técnica para necessário pronunciamento
quanto ao questionamento consignado no
item 03 do documento acima registrado,
resultado no posicionamento de revogar o
lote 1 e dar continuidade aos demais lotes
no processo licitatório, fase externa,
evento sei nº 0797363.
Nesse sentido,  entendemos que cada
item ou lote  deverá ser considerado de
forma independente, possibilitando, dessa
forma,  a revogação apenas do lote 01,
reconhecendo a superveniência de fato
técnico que altera o interesse envolto na
pretensa contratação, corroborando com
a Unidade Técnica, dando continuidade
ao processo licitatório apenas para os 
lotes 02 e 03.
Pelo exposto, solicitamos o
pronunciamento de V.Sª, aquiescendo
com a sugestão apresentada, solicito o
encaminhamento ao Sr. Diretor Geral
para conhecimento e posterior
deliberação junto à Autoridade
Competente."
 

Em síntese, no decorrer da fase externa do Pregão
Eletrônico nº 76/2020, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE 
(0786422),    objetivando o  Registro de Preços para aquisição
de  licenças e firewalls para a sede do TRE/AL,  foi detectada
por potencial licitante falha da redação das especificações do
lote 01, o que corroborado pelo setor requisitante (0797230):
"Após a devida verificação, esta unidade confirmou que o
Edital 0786422 não contempla o Termo de
Referência 0770447, que se trata da última versão
disponibilizada e, assim, entende que o Lote 1 esteja
integralmente prejudicado, da maneira que foi publicado."

Em prosseguimento, asseverou:  "Quanto aos Lotes
2 e 3, entendemos que não há qualquer impedimento de
ordem técnica para que seja dada continuidade ao
procedimento licitatório."

 Sendo patente o erro contido no edital quanto às
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especificações do lote 01, há que se revogar referido lote,
como se verá mais adiante.

Resta analisar se tal procedimento acarretaria a
mesma sorte aos demais lotes.

Tratando-se de licitação por lotes, impende
 lembrar que se trata de diversas licitações independentes e
autônomas reunidas em um mesmo procedimento, conforme
se verifica no elucidativo estudo publicado no Blog JML,  da
conceituada consultoria em Direito Administrativo do Grupo
JML:

 
LICITAÇÃO POR
ITENS/LOTES:(DESNECESSIDADE DE
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS PARA
TODOS OS ITENS/LOTES:
 
Na licitação por itens, o objeto é dividido
em partes específicas, cada qual
representando um bem de forma
autônoma, razão pela qual aumenta a
competitividade do certame, pois
possibilita a participação de vários
fornecedores.

Por sua vez, na licitação por lotes há o
agrupamento de diversos itens que
formarão o lote. Destaca-se que para a
definição do lote, a Administração deve
agir com cautela, razoabilidade e
proporcionalidade para definir os itens
que o integrarão, pois os itens agrupados
devem guardar compatibilidade entre si,
observando-se, inclusive as regras de
mercado para a comercialização dos
produtos, de modo a manter a
competitividade necessária à disputa.

Por oportuno, cabe ressaltar a distinção
de licitação por itens e de licitação por
lotes, conforme entendimento da Corte de
Contas:

“Na licitação por item, há a concentração
de diferentes objetos num único
procedimento licitatório, que podem
representar, cada qual, certame distinto.
De certo modo, está-se realizando
“diversas licitações” em um só processo,
em que cada item, com características
próprias, é julgado como se fosse uma
licitação em separado, de forma
independente. (...)
Deve o objeto da licitação ser dividido em
itens (etapas ou parcelas) de modo a
ampliar a disputa entre os licitantes. Deve
ficar comprovada a viabilidade técnica e
econômica do feito, ter por objetivo o
melhor aproveitamento dos recursos
disponíveis no mercado e a preservação
da economia de escala.
(...)
Licitação em lotes ou grupos, como se
itens fossem, deve ser vista com cautela
pelo agente público, porque pode afastar
licitantes que não possam habilitar-se a
fornecer a totalidade dos itens
especificados nos lotes ou grupos, com
prejuízo para a Administração.
Em principio, essa divisão só se justifica
quando o lote ou grupo for constituído de
vários itens para um só local ou ambiente.
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Por exemplo: compra de moveis, em que
todos os itens constantes do lote ou
grupo, destinados a um determinado
ambiente, devem ser adquiridos de uma
só empresa, de forma a manter idêntico
estilo, modelo, design etc.”[1](grifou-se)

Portanto, tem-se que a regra é a
realização de licitação por itens, exigindo-
se justificativa adequada para a realização
de certame por lotes, bem como a
demonstração da vantagem dessa, posto
que neste último a competitividade acaba,
de certa forma, sendo diminuída, já que
impõe-se a um único licitante a cotação
de preço global para todos os itens que
compõem o lote.

Tecidas essas considerações iniciais,
faz-se mister consignar que não há
óbices para que as licitantes
participem do certame de forma
integral, apresentando propostas
para todos os itens/lotes, embora
cada qual em envelope específico, ou
que sua participação seja parcial,
com oferta para apenas um ou alguns
itens/lotes.

O grande diferencial dessa licitação (por
itens/lotes) é o seu processamento, que
assegura economia processual à
Administração, já que concentra diversas
contratações em um único procedimento.

Caso todo o procedimento seja concluído
com a homologação e adjudicação dos
itens/lotes no mesmo momento, a
Administração pode elaborar apenas uma
ata, e até mesmo um instrumento
contratual contendo vários itens/lotes, em
vista ao princípio da economia
processual.

Contudo, cumpre esclarecer que é
possível que cada item/lote seja
homologado e adjudicado
separadamente dos demais, em razão
de recurso interposto, podendo ser
formalizada a contratação em
momento anterior à adjudicação dos
demais itens/lotes.

Na licitação por itens/lotes é como se
cada um de seus itens/lotes
correspondesse a uma licitação
distinta, razão pela qual nada obsta a
adjudicação de um item que não foi
objeto de questionamento por meio
de recurso, de forma a permitir a
formalização da contratação do
referido item/lote.

Frise-se que havendo o cancelamento
de determinado item/lote por
revogação ou anulação, a contratação
dos demais deve ser mantida,
procedendo-se as alterações cabíveis
apenas em relação aos itens/lotes
porventura cancelados. Nesse caso,
não há necessidade de desfazimento
dos atos regularmente praticados,
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tampouco da formalização dos
mesmos, ou seja, não há necessidade
de refazer-se a ata de julgamento,
por exemplo, tendo em vista que o
procedimento possibilita inúmeros
desdobramentos que devem ser
tratados individualmente por
item/lote, como licitações autônomas
que são.

Outrossim, anote-se que na hipótese
da licitação restar fracassada em
determinado item/lote, o raciocínio
permanece em vista da autonomia do
certame, cabendo à Administração
 desenvolver novo procedimento
apenas para o item/lote fracassado.
 

[1]TCU. Licitações e Contratos:
orientações e jurisprudência do TCU. 4.
ed. rev., atual. e ampl. Brasília: TCU,
Secretaria Geral da Presidência: Senado
Federal, Secretaria Especial de
Editoração e Publicações,2010. p. 238-
239.
 
(Grifos não constam do edital).
 

 Dessa forma, tendo ocorrido falha na elaboração
do edital, que  não contemplou a última versão do termo de
referência,  o que se refletiu, segundo a unidade requisitante,
apenas nas especificações do lote 01, a solução proposta pelo
Senhor Pregoeiro é condizente com a doutrina
e jurisprudência, além de observar o que preconiza o artigo
49, da Lei nº 8.666/93:

 
Art. 49. A autoridade competente para a
aprovação do procedimento somente
poderá revogar a licitação por razões de
interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anulá-la por
ilegalidade, de ofício ou por provocação
de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.
§ 1º A anulação do procedimento
licitatório por motivo de ilegalidade não
gera obrigação de indenizar, ressalvado o
disposto no parágrafo único do art. 59
desta Lei.
§ 2º A nulidade do procedimento
licitatório induz à do contrato, ressalvado
o disposto no parágrafo  
único do art. 59 desta Lei.
§ 3º No caso de desfazimento do processo
licitatório, fica assegurado o contraditório
e a ampla defesa.
§ 4º O disposto neste artigo e seus
parágrafos aplica-se aos atos do
procedimento de dispensa e de
inexigibilidade de licitação.

 
Dessa forma, anuindo à proposição do Senhor

Pregoeiro, esta Assessoria Jurídica  sugere  a revogação
apenas do lote 01, em face da reconhecida constatação de
falha na redação de suas especificações, com a  continuidade
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do procedimento  licitatório quanto aos  lotes 02 e 03.  
 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 29/10/2020, às 21:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0797484 e o código CRC E4007BD5.

0001030-68.2020.6.02.8000 0797484v19
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CONCLUSÃO

Maceió, 03 de novembro de 2020.
Tendo em conta o disposto no Despacho

PREG 0797392, bem como o Parecer 2084 (0797484), tornem-
se os autos conclusos ao Excelentíssimo Desembargador
Presidente deste TRE/AL, para a necessária e competente
deliberação, com a recomendação de que seja procedida a
revogação do Pregão Eletrônico nº 76/2020, apenas no que se
refere ao lote 01, em face da reconhecida constatação de falha
na redação de suas especificações, com a  continuidade do
procedimento  licitatório quanto aos  lotes 02 e 03.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
04/11/2020, às 14:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0800315 e o código CRC 7FB948FF.

0001030-68.2020.6.02.8000 0800315v1
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PROCESSO : 0001030-68.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : Autorização. Revogação. Pregão eletrônico nº 76/2020. Lote 01.

 

Decisão nº 2673 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

Tendo em vista a proposição do Senhor Pregoeiro no
Despacho PREG 0797392, bem como o pronunciamento da
Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por meio do Parecer 2084
(0797484) , AUTORIZO a revogação do Pregão Eletrônico nº
76/2020, objetivando o Registro de Preços para aquisição de licenças
e firewalls para a sede do TRE/AL, apenas no que se refere ao
lote 01, em face da reconhecida constatação de falha na redação de
suas especificações, com a continuidade do procedimento licitatório
quanto aos lotes 02 e 03.

À Secretaria de Administração para as providências
relativas ao prosseguimento do feito. 

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 04/11/2020, às 21:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0800889 e o código CRC 25E08458.

0001030-68.2020.6.02.8000 0800889v3
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DESPACHO

Maceió, 06 de novembro de 2020.
À SLC para ciência da Decisão 2673, da Presidência

(doc. 0800889) e demais medidas cabíveis, inclusive devida
publicidade.

À COINF, para ciência, na qualidade de Unidade
demandante.

Por fim, ao Sr. Pregoeiro.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/11/2020, às 01:12, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0802297 e o código CRC 5F8EF437.

0001030-68.2020.6.02.8000 0802297v1

Despacho GSAD 0802297         SEI 0001030-68.2020.6.02.8000 / pg. 635



06/11/2020 Pregões 2020 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy2_of_pregoes-2019/view 1/8

por Alex Henrique Monte Nunes — última modificação 06/11/2020 17:25

Pregões 2020

Licitação Em Andamento

Número 07/2020
SEI 0005304-12.2019.6.02.8000

Data: 30/03/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de servidores de rede, como medida de viabilização de continuidade da migração progressiva da
plataforma blade em produção e com mais de 05 (cinco) anos utilizados para sustentar os serviços informatizados do prédio
sede, bem assim atualização do conjunto de servidores alocados nos Fóruns Eleitorais de Maceió/AL e Arapiraca/AL, conforme
especificações descritas no edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado do item 01:  R$ 142.000,00
Valor Unitário Estimado do item 02:  R$ 73.875,00
Valor Unitário Estimado do item 03:  R$ 89.010,00
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 12/2020
SEI 008812-63.2019.6.02.8000

Data: 22/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisições de material de consumo - copo descartável, conforme o edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado :  R$ 4.640,00

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 19/2020

SEI 0009041-23.2019.6.02.8000

Data: 05/05/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação dos serviços de lavagem de veículos, conforme especificações e condições previstas no edital e seus
anexos.

Valor Unitário  Estimado :  R$ 15.749,02

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 24/2020
SEI 0008762-37.2019.6.02.8000

Data: 22/05/2020 às 9:00:00
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Objeto: Registro de Preços de material de consumo -fita para impressora EPSON LQ 590, conforme o edital e seus anexos.

Valor unitário estimado:  R$ 26,58
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 30/2020
SEI 0009041-23.2019.6.02.8000

Data: 10/06/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação dos serviços de lavagem de veículos, conforme especificações e condições previstas no edital e seus
anexos.

Valor total estimado :  R$ 15.749,02
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 31/2020
SEI 0010231-21.2019.6.02.8000

Data: 12/06/2020 às 09:00:00

Objeto: contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda,
com fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam às recomendações dos
fabricantes, na frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, nas condições e especificações descritas no edital e seus anexos

Valor total estimado :  R$ 189.269,52
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 33/2020
SEI 0008805-71.2019.6.02.8000

Data: 16/06/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo - limpeza, nas condições e especificações descritas no edital e seus
anexos

Valor unitário estimado item 1 :  R$ 9,74
Valor unitário estimado item 2 :  R$ 25,55
Valor unitário estimado item 2 :  R$ 3,44
Valor unitário estimado item 2 :  R$ 20,00
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 39/2020
SEI 0004594-55.2020.6.02.8000

Data: 02/07/2020 às 14:00:00
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Objeto: Aquisição de material de consumo –  expediente - para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme
especificações descritas neste edital e seus anexos.

Valor global  estimado  para o lote 1 :  R$ 9.341,58
Valor global  estimado  para o lote 2 :  R$ 12.038,40
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 43/2020
SEI 0000575-52.2020.6.02.8000

Data: 13/07/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de material de consumo – kit para execução do jogo do eleitor, conforme especificações descritas no edital e
seus anexos.

Valor estimado: R$ 20.647,70
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 49/2020
SEI 0005763-77.2020.6.02.8000

Data: 18/08/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material permanente – Frigobares e Micro-ondas, conforme especificações descritas neste
edital e seus anexos.

Valor unitário estimado : Item 1: 839,99 e Item 2: R$ 420,00.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 55/2020
SEI 0006379-52.2020.6.02.8000

Data: 28/08/2020 às 9:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – Equipamentos de Proteção Individual (EPI), conforme o edital e seus
anexos.

Valor unitário estimado item 01: 106,00
Valor unitário estimado item 02: 23,93
Valor unitário estimado item 03: 13,96
Valor unitário estimado item 04: 38,31

Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 57/2020
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SEI 0009041-23.2019.6.02.8000

Data: 11/09/2020 às 9:00:00

Objeto: Contratação dos serviços de lavagem de veículos, conforme especificações e condições previstas no edital e seus
anexos.

Valor estimado: R$ 12.550,00.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 60/2020
SEI 0008814-33.2019.6.02.8000

Data: 17/09/2020 às 14:00:00

Objeto: Contratação de empresa de terceirização para fornecimento de mão de obra para atuação em Apoio de TI nos
locais de armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de votação, conforme especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos.

Valor estimado: R$ 110.076,97.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 61/2020
SEI 0001765-04.2020.6.02.8000

Data: 18/09/2020 às 09:00:00

Objeto: Contratação de serviços de impressão e confecção de material gráfico para as eleições de 2020, conforme
especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.

Valor estimado: Item 1: R$ 21.149,70; Item 2: R$ 2.218,50; Item 3: R$ 1.389,96; Item 4: R$ 3.699,30 e Item 5: R$
1.424,28.
Documentos:

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 65/2020
SEI 0007133-91.2020.6.02.8000

Data: 1º/10/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de 1 (um) veículo automotor tipo sedã para funcionar como veículo de representação, conforme
especificações e condições assentadas no ANEXO I do edital.

Valor estimado: R$ 122.187,50
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Aviso de Adiamento 

Número 70/2020
SEI 0006380-37.2020.6.02.8000
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Data: 13/10/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – Equipamentos de Proteção Individual (EPI), conforme especificações
descritas no edital e seus anexos.

Valor total  estimado (todos os itens): R$ 558.706,20
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 71/2020
SEI 0008002-54.2020.6.02.8000

Data: 14/10/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – Equipamentos de Proteção Individual (EPI), conforme especificações
descritas no edital e seus anexos.

Valor total  estimado : R$ 229.880,00
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 74/2020
SEI 0009320-72.2020.6.02.8000

Data: 21/10/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – material de limpeza e prevenção, conforme as especificações do
Edital e seus anexos.

Valor total  estimado : R$ 288.165,90
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 75/2020
SEI 0006837-69.2020.6.02.8000

Data: 27/10/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material permanente - notebooks, conforme especificações descritas no edital e seus anexos

Valor total  estimado : R$ 400.009,77
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento de interessado 01
Resposta ao Pedido de Esclarecimento 01
Esclarecimentos
Decisão do Presidente

Número 76/2020
SEI 0001030-68.2020.6.02.8000

Data: 03/11/2020 às 14:00:00
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Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de licenças e firewalls para a sede do TRE/AL, conforme especificações
descritas nos Anexos I e I-A do edital.

Valor total  estimado : R$ 2.989.043,94
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Decisão do Presidente Revogando a Licitação quanto ao Lote 1

 

Número 77/2020
SEI 0006182-97.2020.6.02.8000

Data: 04/11/2020 às 14:00:00

Objeto: Contratação de extensão de garantia e suporte para o equipamento HPE StoreOnce 5100, em uso o Prédio Sede deste
Tribunal, conforme especificações descritas no Anexo I do edital.

Valor total  estimado : R$141.780,00
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU 

 

Número 78/2020
SEI 0007090-57.2020.6.02.8000

Data: 05/11/2020 às 14:00:00

Objeto:  Prestação de serviços de extensão de garantia/suporte do produto VMware vCenter Standard, em uso por este
Tribunal, conforme especificações descritas no Anexo I deste edital.

Valor total  estimado : R$ 58.198,58
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 79/2020
SEI 0009813-83.2019.6.02.8000

Data: 06/11/2020 às 09:00:00

Objeto:  Registro de Preços para eventual contratação de serviços de telecomunicações para prover acesso à Internet por
meio de enlaces dedicados, conforme especificações descritas no Anexo I deste edital.

Valor total  estimado : R$ 2.306.880,00
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento de interessado 01
Resposta ao Pedido de Esclarecimento 01

 

Número 80/2020
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SEI 0006110-59.2020.6.02.8000

Data: 09/11/2020 às 14:00:00

Objeto:  Contratação de empresa responsável pela fabricação, confecção e impressão de diversos materiais que são
utilizados nos eventos da Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL, conforme especificações e condições assentadas neste
edital e seus anexos. 

Valor total  estimado : R$ 125.726,00
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Anexo (modelos dos materiais)

 

Número 81/2020
SEI 0004514-28.2020.6.02.8000

Data: 11/11/2020 às 14:00:00

Objeto:  Registro de preços de equipamentos e licenças de softwares para compor/atualizar a solução de backup em uso
neste Tribunal e no órgão participante deste registro, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas
descritas no edital e seus anexos. 

Valor total  estimado : R$ 6.452.668,00
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 82/2020
SEI 0007583-34.2020.6.02.8000

Data: 12/11/2020 às 14:00:00

Objeto:  Aquisição de 03 (três) veículos automotores tipo sedã, zero quilômetro, para funcionar como veículos de serviço,
para este Tribunal, conforme especificações e condições assentadas no ANEXO I do edital. 

Valor total  estimado: R$ 194.305,00
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 84/2020
SEI 0001761-64.2020.6.02.8000

Data: 17/11/2020 às 14:00:00

Objeto:

contratação de extensão de garantia e suporte para equipamentos HPE em uso neste Tribunal, conforme especificações
descritas no Anexo I deste edital.

Valor total  estimado: R$ 176.242,44
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
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z

Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

Gerenciar portlets

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

 

Número 85/2020
SEI 0001764-19.2020.6.02.8000

Data: 18/11/2020 às 14:00:00

Objeto: Contratação de extensão de garantia e suporte para Storage HPE 3PAR, em uso neste Tribunal, conforme
especificações descritas no Anexo I do edital.

Valor total  estimado: R$ 144.100,11
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 Mapa do site
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DESPACHO

Maceió, 06 de novembro de 2020.
À PREG,
Após publicação da Decisão que revogou o lote 1

no portal da transparência.
Ressalto que no comprasnet só há  possibilidade de

revogar todo o pregão.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 06/11/2020, às 17:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0803233 e o código CRC 394DCEC8.

0001030-68.2020.6.02.8000 0803233v1
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�̂9<\9l̀emZeàZ\9lZ]èiZ9[\[k̀[à9k�̀â\9Z[9jZyleY\̂ciZ9]e9hZ̀̂ \9ey9lè�Z]Z\9\ay[g_ YeZ\p9̀e\m[̂ ]̀̂Y]Z9̂
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{[bgaĵ]Z̀¥=�:9Yo9vsvsssuu

=a\lZYabaga�̂ciZ�9v}¤sn¤vsvs
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PROPOSTA DE PREÇOS 
 

Ao 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE-AL 

Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL 

 

A Inovazul Chain Comércio e Serviços em Tecnologia da Informação Eireli, inscrita no CNPJ sob o 

n. 28.899.422/0001-60, Inscrição Estadual nº 07.831.192/001-95, sediada na Avenida Pau Brasil, 

Lote 06, Sala 704, Ed. E-Business, Águas Claras/DF, CEP 71.916-500, com o telefone para contato n. 

(61) 3703-4444, por intermédio do seu representante legal, a Sra. Fernanda Nácul, portadora da 

Carteira de Identidade nº 2.869.302 SESPDS-DF e do CPF nº 056.094.131-50, residente e domiciliada 

em Águas Claras/DF, Rua 28 Sul, Bloco 02 Lote 6/8 Ed. Via Terrazzo, Apartamento 2703, com o 

telefone para contato nº (61) 9 9218-8654, apresenta proposta de acordo com as especificações, 

condições e prazos estabelecidos no Edital de Pregão Eletrônico nº 76/2020, os quais nos 

comprometemos a cumprir integralmente. 

 

Declaramos que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e seus respectivos 

Anexos. 

 

Nossa cotação para entrega dos materiais e/ou equipamentos está descrita na tabela abaixo: 

 

Lote Item Descrição Qtde Unidade 
Preço Unit. 

(R$) 
Preço Total 

(R$) 

2 

4 

Solução de Controle de Acesso Remoto 
SONICWALL SMA 410 + GMS Licenses+ 
5YR GMS Support 
PN: 02-SSC-2801/01-SSC-7662/01-SSC-
7676/01-SSC-7677 

01 Unid. R$     34.900,00 R$        34.900,00 

5 

Licenças Adicionais para a Solução de 
Controle de Acesso Remoto 
SONICWALL SMA 400/410 Additional 
100 licenses + 5YR Support 
PN: 01-SSC-2246/01-SSC-1770/01-SSC-
1768 

04 Unid. R$     35.500,00 R$      142.000,00 

6 

Treinamento Oficial para a Solução de 
Controle de Acesso Remoto 
SONICWALL SECURE MOBILE ACCESS 
ADMINISTRATOR (SMAA) COURSE 
PN: 02-SSC-4651 

04 Unid. R$      8.900,00 R$        35.600,00 

  Total Lote 2    R$     212.500,00 

3 

7 

Licença de Expansão para SonicWall 
NSA 
SONICWALL NSA 6650 and 6600 
EXPANDED LICENSE 
PN: 01-SSC-4481 

01 Unid. R$       9.500,00 R$          9.500,00 

8 

Extensão de Garantia para SonicWall 
NSA por 36 meses 
SONICWALL ADVANCED GATEWAY 
SECURITY SUITE BUNDLE FOR NSA 6600 
3YR 

01 Unid. R$   262.000,00 R$     262.000,00 
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PN: 01-SSC-1562 

9 

Extensão de Garantia para SonicWall 
NSA por 60 meses 
SONICWALL ADVANCED GATEWAY 
SECURITY SUITE BUNDLE FOR NSA 6600 
5YR 
PN: 01-SSC-1564 

01 Unid. R$   429.700,00 R$     429.700,00 

10 

Treinamento Oficial SonicWall Network 
Security Administrator 
SONICWALL NETWORK SECURITY 
ADMINISTRATOR (SNSA) COURSE 
PN: 01-SSC-3274 

04 Unid. R$     13.000,00 R$       52.000,00 

11 

Treinamento Oficial SonicWall Network 
Security Professional 
SONICWALL NETWORK SECURITY 
PROFESSIONAL (SNSP) COURSE 
PN: 02-SSC-2418 

04 Unid. R$     11.700,00 R$       46.800,00 

  Total Lote 3    R$     800.000,00 

  TOTAL GERAL DA PROPOSTA    R$  1.012.500,00 

 

- Valor Total do Lote 2: R$ 212.500,00 (duzentos e doze mil e quinhentos reais) 

 

- Valor Total do Lote 3: R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) 

 

- VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 1.012.500,00 (um milhão, doze mil e quinhentos reais) 

 

- Todos os produtos ora ofertados são importados dos Estados Unidos da América. 

 

- O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação. 

 

- O prazo para entrega do objeto é de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos após o recebimento 

da ordem de fornecimento, nota de empenho ou documento equivalente, conforme estabelece o 

subitem 3.1 do Edital. 

 

- Declaramos que os materiais/equipamentos serão entregues comprovadamente novos e sem uso. 

 

- Declaramos que cumpriremos com todas as exigências e demais condições estabelecidas no edital 

e seus Anexos. 

 

- Declaramos ainda, que nos preços estão inclusas todas e quaisquer despesas relativas ao objeto 

desta licitação, tais como e sem se limitar a: tributos, encargos e contribuições sociais, fiscais, 

parafiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, sendo que o preço ofertado corresponde, 

rigorosamente, às especificações do objeto licitado 
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Dados Bancários: 

Banco do Brasil, Agência 1606-3, conta 996.381-2. 

 

Brasília, 03 de novembro de 2020. 

 

 

 

 

_______________________________ 

Fernanda Nácul 

Sócia Proprietária 

administrativo@inovazul.com.br 

(61) 3703-4444 
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ANEXO I 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 
 

Dados da Empresa: 

Razão Social Inovazul Chain Comércio e Serviços em Tecnologia da Informação Eireli 

CNPJ 28.899.422/0001-60 

Endereço Avenida Pau Brasil, Lote 06, Sala 704, Ed. E-Business, Águas Claras/DF 

CEP 71916-500 

Fones: (61) 3703-4444 

Fax  

E-mail administrativo@inovazul.com.br 

Site internet https://www.inovazul.com.br/ 

 

Dados do Representante da Empresa: 

Nome Fernanda Nácul 

Cargo Sócia Proprietária 

Nacionalidade Brasileira 

Estado civil Solteira 

Profissão Empresária 

Endereço Rua 28 Sul, Bloco 02 Lote 6/8 Ed. Via Terrazzo, Apartamento 2703, Águas 

Claras/DF 

CEP 71929-000 

Fone (61) 9 9218-8654 

Fax  

E-mail administrativo@inovazul.com.br 

Cart. Identidade 2.869.302 SESPDS-DF 

Orgão Expedidor Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Distrito Federal 

CPF 056.094.131-50 

 

Dados Bancários da Empresa: 

Banco Banco do Brasil 

Agência 1606-3 

Conta 996.381-2 

 

Dados do Contato com a Empresa: 

Nome José Jacob Nácul 

Cargo Diretor Executivo 

Endereço Avenida Pau Brasil, Lote 06, Sala 704, Ed. E-Business, Águas Claras/DF 

CEP 71916-500 

Fone (61) 3703-4444 

Fax  

E-mail administrativo@inovazul.com.br 

 

Empresa optante pelo SIMPLES? () Sim ( ) Não 
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SONICWALL SECURE 

MOBILE ACCESS (SMA)
Secure anywhere, anytime access to corporate resources across multi-

cloud environments based on user and device identity, location and trust.  

SonicWall SMA is a unified secure access 
gateway that enables organizations to 
provide anytime, anywhere and any 
device access to mission critical corporate 
resources. SMA’s granular access control 
policy engine, context aware device 
authorization, application level VPN and 
advanced authentication with single 
sign-on empowers organizations to 
embrace BYOD and mobility in a multi-
cloud environment. 

Mobility and BYOD

For organizations wishing to embrace 
BYOD, flexible working or third party 
access, SMA becomes the critical 
enforcement point across them all. 
SMA delivers best-in-class security to 
minimize surface threats, while making 
organizations more secure by supporting 
latest encryption algorithms and ciphers. 
SonicWall’s SMA allows administrators 
to provision secure mobile access and 
identity-based privileges so end-users 
get fast, simple access to the business 
applications, data and resources they 
require.  At the same time, organizations 
can institute secure BYOD policies to 
protect their corporate networks and data 
from rogue access and malware.

Move to the cloud

For organizations embarking on a cloud 
migration journey, SMA offers a single 
sign-on (SSO) infrastructure that uses a 
single web portal to authenticate users 
in a hybrid IT environment. Whether the 
corporate resource is on-premise, on 
the web or in a hosted cloud, the access 
experience is consistent and seamless. 
SMA also integrates with industry leading 
multi-factor authentication technologies 
for added security.

Managed service providers

For either organizations hosting their own 
infrastructure or for managed service 
providers, SMA provides turnkey solution 
to deliver a high degree of business 
continuity and scalability. SMA can support 
up to 20,000 concurrent connections 
on a single appliance, with the ability to 
scale upwards of hundreds of thousands 
users through intelligent clustering. Data 
centers can reduce costs with active-active 
clustering and a built-in dynamic load 
balancer, which reallocates global traffic to 
the most optimized data center in real-
time based on user demand. SMA tool sets 
enable service providers to deliver services 
with zero downtime, allowing them to fulfill 
very aggressive SLAs. 

SMA empowers IT departments to provide 
the best experience and the most secure 
access depending on the user scenario. 
Available as hardened physical appliances 
or powerful virtual appliances, SMA fits 
seamlessly into existing on-prem and/or 
cloud infrastructure.  Organizations can 
choose from a range of fully clientless 
web-based secure access for third parties 
or employees on personally owned devices, 
or a more traditional client-based full 
tunnel VPN access for executives across 
all device types. Whether organizations 
need to provide reliable secure access to 
five users from a single location, or scale 
up to thousands’ of users across globally 
distributed networks, SonicWall SMA has 
a solution.

SonicWall SMA enables organizations to 
embrace mobility and BYOD without fear, 
and move to the cloud with ease. SMA 
empowers workforces and provides them 
with a consistent access experience.

Benefits:

• Unified access to all network and cloud 
resources for “any time, any device, any 
application” secure access 

• Control who has access to what resources 
by defining granular policies with the robust 
access control engine 

• Increase productivity by delivering federated 
single sign-on to any SaaS or locally hosted 
application with a single URL 

• Lower TCO and reduce complexity of access 
management by consolidating infrastructure 
components in a hybrid IT environment

• Gain visibility into every connecting device 
and grant access based on policies and the 
health of the endpoint 

• Prevent malware breaches by scanning all 
files uploaded into your network with Capture 
ATP sandbox

• Protect against web based attacks and 
provide PCI compliance with Web Application 
Firewall add-on

• Stop DDoS and zombie attacks with Geo IP 
detection and Botnet protection 

• Get secure, native agent functionality using 
web browser based clientless HTML5 access 
without the overhead of installing and 
maintaining agents on the endpoint devices

• Gain actionable insights you need to make the 
right decisions with real-time monitoring and 
comprehensive reporting

• Deploy as physical appliance or virtual 
appliance in private clouds on ESXi or 
Hyper-V, or in AWS or Microsoft Azure public 
cloud environments

• Enable dynamic issuance of access licenses 
based on real-time demand, with automated 
endpoint direction to the highest performing 
and lowest latency connection

• Reduce upfront costs with built-in load 
balancing without additional hardware or 
services, while providing zero user impact on 
appliance failover

• Insure against business disruptions or 
seasonal spikes by scaling capacity instantly 
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SMA Deployment
A hardened edge gateway for anytime, anywhere, any device secure access
SMA provides comprehensive end-to-end secure remote access to corporate resources hosted across on-prem, cloud and hybrid datacenters. It applies 
identity-based, policy enforced access controls, context-aware device authentication, and application level VPN to grant access to data, resources and 
applications after establishing user and device identity, location and trust.  Flexibly deployed as a hardened Linux appliance or virtual appliance in private 
clouds on ESXi or Hyper-V, or in AWS or Microsoft Azure public cloud environments. 

Central Management Server (CMS)

• SPOG management of SMA 1000 Series

• Allocate pooled user licenses

• Global Traffic Optimizer (GTO), Global HA and DR 
• View alerts and user activity reports
• Automate tasks/maintenance schedules 

On-Prem

SMA Workplace

HQ

VPN Admin

Management 

Console

Applications & Data 

Company Cloud Resources

Corporate ResourcesSMA Global Access LayerUsers/Clients

OneDrive

Google Drive

SaaS

Clientless Access 

IDP/MFA/SSO

Endpoint Compliance

Full Client EPC

Private Cloud

Global HA SMA (Active)

Global HA SMA (Active)

Global HA SMA (Standby/DR)

1

4
2

3

3

1 Authentication & 
Configurations

Configure full or 
permissible access

2
Establish users/devices 
identity and trust

3
Grant secure VPN 
access via SSO & MFA

4
Anywhere, anytime 
secured access after 
establishing user and 
device identity and trust

Zero-Trust Secure Access 

SSO & MFA VPN Tunnel 

SSO & MFA VPN Tunnel 

VPN Tunnel

V
P

N
 T

u
n
n
el

V
P

N
 Tunnel

https://

Anywhere Remote Users

Remote/Internal Users

Flexible deployment with physical and virtual appliances

SonicWall SMA can be deployed as a hardened, high-
performance appliance or as a virtual appliance leveraging 
shared computing resources to optimize utilization, ease 
migration and reduce capital costs. The hardware appliances are 
built on a multi-core architecture that offers high performance 
with SSL acceleration, VPN throughput and powerful proxies 
to deliver robust secure access. For regulated and federal 
organizations, SMA is also available with FIPS 140-2 Level 2 
certification. The SMA virtual appliances offer the same robust 
secure access capabilities on major virtual or cloud platforms 
including Microsoft Hyper-V, VMware ESX, and AWS.

Shared user licenses across the appliances

Organizations with appliances that are globally distributed can 
benefit from the fluctuating demands for user licenses due to 
time differences. Whether an organization deploys full VPN 
licenses or basic ActiveSync licenses, SMA’s central management 
reallocates licenses to managed appliances where user demands 
have peaked from appliances in a different geographic area, 
where usage has fallen due to off-work/night hours. 

Network visibility with context aware device profiling

Best-in-class, context-aware authentication grants access only 
to trusted devices and authorized users. Laptops and PCs 
are also interrogated for the presence or absence of security 
software, client certificates, and device ID. Mobile devices are 

interrogated for essential security information such as jailbreak 
or root status, device ID, certificate status and OS versions prior 
to granting access. Devices that do not meet policy requirements 
are not allowed network access and the user is notified 
of non-compliance. 

Consistent experience from a single web portal

Users do not need to remember all the individual application 
URLs and maintain exhaustive bookmarks. SMA provides a 
centralized access portal, giving users one URL to access all 
mission critical applications from a standard web browser. After 
the user logs on through a browser, a customizable web user 
portal is displayed in the browser window, providing a single 
pane of glass view to access any SaaS or local application. The 
portal only displays links and personalized bookmarks relevant 
to the particular endpoint device, user or group.  The portal 
is platform agnostic and supports all major device platforms 
including Windows, Mac OS, Linux, iOS and Android devices, 
and broad browser support across all these devices.

Federated single sign-on to both SaaS and local applications

Eliminate the need for multiple passwords, and stop bad security 
practices such as password reuse. SMA provides federated 
SSO to both cloud hosted SaaS applications and campus hosted 
applications. SMA integrates with multiple authentication, 
authorization, and accounting servers and leading multi-factor 
authentication technologies for added security. Secure SSO is 
delivered only to authorized endpoint devices after SMA checks 

SMA Cloud / On-prem Deployment
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endpoint health status and compliance. Access policy engine 
ensures that users can see only the authorized applications 
and grants access after successful authentication. The solution 
supports federated SSO even when using VPN clients, providing 
customers a seamless authentication experience whether using 
client-based or clientless secure access.

Prevent breaches and advanced threats

SonicWall SMA adds a layer of access security to improve your 
security posture and reduce the surface area for threats.

• SMA integrates with the SonicWall Capture ATP cloud-based 
multi-engine sandbox to scan all files uploaded by users with 
unmanaged endpoints, or by those outside the corporate 
network. This ensures users have the same level of protection 
from advanced threats, such as ransomware or zero-day 
malware, when they are on the road as they have in the office1. 

• SonicWall Web Application Firewall service offers businesses 
an affordable, well-integrated solution to secure internal 
web-based applications. This allows customers to ensure 
the confidentiality of data, and internal web services 
remain uncompromised should there be malicious or rogue 
authenticated user access.

• Geo-IP & Botnet detection protects organizations from 
DDoS and zombie attacks, and from compromised endpoints 
functioning as botnets.

Seamless and secure browser-based clientless access

The “clientless” nature of the SonicWall SMA means that there 
is no need for the administrator to install a fat client component 
manually to a computer that will be used for remote access. This 
removes any dependency on Java and overhead for IT, thereby 
greatly expanding the concept of remote access. It means that 
since there is no pre-installation or pre-configuration required, 
an authorized remote worker can sit down at any computer, 
anywhere in the world, and securely access their corporate 
resources. In its purest form, secure access is strictly browser-
based using HTML5, providing a seamless and unified experience 
for the users.

Deliver an "Always On" experience

For a seamless user experience, SMA delivers Always On VPN 
for managed windows devices. Administrators can configure 
settings to automatically establish a VPN connection any time 
an authorized endpoint client detects a public or untrusted 
network. A single login event to the windows device provides 
the user with a secure connection to corporate resources. Users 
do not have to login to their VPN clients or maintain additional 
passwords. This provides a seamless experience to mobile users 
to access mission critical resources just as they were in the office 
and empowers IT admins to maintain control over managed 
devices, improving the security posture of the organization. 

Intuitive management and comprehensive reporting

SonicWall provides an intuitive web-based management 
platform, Central Management Server (CMS), to streamline 
appliance management while providing extensive reporting 
capabilities. The easy-to-use GUI brings clarity to managing 
individual or multiple appliances and policies. Each page 
shows how settings are configured across all machines under 
management. Unified policy management helps you create and 
monitor access policies and configurations. A single policy can 
control access from your users, devices and applications, to 
data, servers and networks. IT can automate routine tasks and 
schedule activities, freeing up security teams from repetitive 
tasks to focus on strategic security tasks like incidence response.  
IT gains insights into user access trends and system-wide health 
through easy-to-use reporting and centralized logging.

Provide 24x7 service availability 

Organizations have requirements to maintain their services 
and keep them up and running with a high degree of reliability 
to provide secure access to mission critical applications at all 
times. SMA appliances support traditional active-passive High 
Availability (HA) for organizations with single data centers, 
or global HA with active-active or active-standby clustering 
for local or distributed data centers. Both HA models deliver 
frictionless experience to users with zero-impact failover and 
session persistence. 

Deploy the VPN client that suits your needs

Choose from a broad range of VPN clients to deliver policy-enforced secure remote access for various endpoints including laptops, 
smartphones and tablets.

VPN client Supported OS Supported SMA model Key highlight

Mobile Connect iOS, OS X, Android, Chrome OS, 
Windows 10

All models Deliver biometric authentication, per app 
VPN and endpoint control enforcement

Connect Tunnel  
(Thin Client)

Windows, Mac OS and Linux 6200, 6210, 7200, 
7210, 8200v, 9000

Provide a complete “in-office” experience 
with robust endpoint control

NetExtender 
(Thin Client)

Windows and Linux 210, 410, 500v Enforce granular access policies and extend 
network access through native clients
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Reduce upfront costs with built-in load balancer

The load balancing functionality built into the SMA appliance 
achieves the level scalability expected for medium-sized 
business and enterprise deployments. Select models of SMA 
appliance offer dynamic load balancing to intelligently assign 
session loads and allocate user licenses in real-time based on 
demand. Organizations do not need to invest in external load 
balancers, thus reducing upfront costs.

Get insurance against unforeseen events 

A complete business continuity and DR solution must be able 
to handle a significant spike in remote access traffic, while still 
maintaining security and cost controls. SonicWall Spike license 
packs for the SMA are add-on licenses that enable distributed 
businesses to scale user count and reach maximum capacity 
instantly, enabling seamless business continuity. Spike licenses 
work like an insurance policy toward any future planned or 
unplanned spikes from current user counts to tens or even 
hundreds of additional users.

Features

Advanced authentication

Federated single sign-on2 SMA uses SAML 2.0 authentication to enable federated SSO via a single portal to both 
on-premises and cloud resources, while enforcing stacked multifactor authentication for 
added security.

Multifactor authentication X.509 digital certificates
Server-side and client-side digital certificates
RSA SecurID, Dell Defender, Google Authenticator, Duo Security and other one-time 
password/two-factor authentication tokens
Common Access Card (CAC)
Dual or stacked authentication
Captcha support, username/password

SAML Authentication SMA can be configured as SAML Identity Provider (IdP), SAML Service Provider (SP) or 
proxy an existing on-prem IdP to enable federated single sign-on (SSO) using SAML 2.0 
authentication.

Authentication repositories SMA provides simple integrations with industry standard repositories for easy management of 
user accounts and passwords. 

User groups can be populated dynamically based on RADIUS, LDAP or Active Directory 
authentication repositories, including nested groups.

Common or custom LDAP attributes can be interrogated for specific authorization or device 
registration verification.

Layer 3-7 application proxy SMA provides flexible proxy options, for example vendor access can be provided through 
direct proxy, contractor access through reverse proxy and employee access to Exchange 
through ActiveSync. 

Reverse proxy The enhanced reverse proxy service with authentication allows administrators to configure 
application offloading portal & bookmarks, allowing users to connect seamlessly to remote 
applications and resources including RDP and HTTP. This feature supports all browsers 
including IE, Chrome and Firefox.

Kerberos constrained delegation SMA provides authentication support using an existing Kerberos infrastructure, which does not 
need to trust front-end services to delegate a service.
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Access management

Access Control Engine (ACE) Administrators grant or deny access based on organizational policies and set remediation 
actions when quarantining sessions. ACE object-based policy utilizes elements of network, 
resource, identity, device, application, data and time.

End Point Control (EPC) EPC allows the administrator to enforce granular access control rules based on the health 
status of the connecting device. With deep OS integration, many elements are combined 
for type classification and risk factor assessment. EPC interrogation simplifies device profile 
setup using a comprehensive, predefined list of anti-virus, personal firewall and anti-spyware 
solutions for Windows, Mac and Linux platforms, including version and applicability of 
signature file update.

App Access Control (AAC) Administrators can define which specific mobile applications are allowed to access which 
resources on the network through individual app tunnels. AAC policies are enforced both at 
the client and server, providing robust perimeter protection.

Superior security

Layer 3 SSL VPN The SMA series delivers high performance layer-3 tunneling capabilities to a wide variety of 
client devices running in any environment.

Cryptography support Configurable session length
Ciphers: AES 128 + 256 bit, Triple DES, RC4 128 bit
Hashes: SHA-256
Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA)

Advanced ciphers support SMA appliances provide strong security stance out-of-the box for compliance, with default 
configuration ciphers, and administrators can further refine for performance, security strength, 
or compatibility. 

Security certifications Certified for FIPS 140-2 Level 2, ICSA SSL-TLS, In-progress for Common Criteria, UC-APL

Secure file share Stop unknown, zero-day attacks such as ransomware at the gateway with automated 
remediation. Files uploaded using unmanaged endpoints with secure access to corporate 
networks are inspected by our cloud based multi-engine Capture ATP. 

Web Application Firewall (WAF) Prevent protocol and web-based attacks, helping financial, healthcare, e-commerce and other 
businesses attain OWASP Top 10 and PCI compliance.

Geo IP detection and 
botnet protection

Geo IP Detection and Botnet Protection allows customers with a mechanism to allow or 
restrict user access from various geographical locations.  

TLS 1.3 support Provide both security and performance improvement while reducing complexities over its 
predecessors.  
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Intuitive user experience

Always On VPN Automatically establish a secure connection to the corporate network from company issued 
Windows devices to improve security, gain traffic visibility and remain in compliance

Secure Network Detection (SND) SMA’s network-aware VPN client detects when the device is off campus and auto-reconnects 
the VPN, bringing it down again when the device returns to a trusted network.

Clientless access to resources SMA provides secure clientless access to resources via HTML5 browser agents delivering RDP, 
ICA, VNC, SSH and Telnet protocols.

Single sign-on portal The WorkPlace portal provides easy to use, customizable, single pane view for secure access 
with Single sign-on (SSO) to any resource in a hybrid IT environment. No additional login or 
VPN is needed.

Layer 3 tunneling Administrators can choose Split-Tunnel or enforce Redirect-All mode with SSL/TLS tunneling 
and optional ESP fallback for maximum performance.

HTML5 file explorer1 Modern file browser makes it easy for users to access file shares from any web browser.

Mobile OS integration Mobile Connect is supported on all OS platforms providing users complete flexibility in mobile 
device choice.

Resilience

Global Traffic Optimizer (GTO) SMA offers global traffic load-balancing with zero-impact to users. Traffic is routed to the most 
optimized and highest performing datacenter. 

Dynamic high availability2 SMA supports Active/Passive and offers Active/Active configuration for high availability, 
whether deployed in a single datacenter or across multiple geographically-dispersed 
datacenters. 

Universal session persistence1 Provide users a frictionless experience with zero impact failover. In the event of an appliance 
going offline, SMA’s intelligent clustering reallocates users along with their session data without 
the need for re-authentication.

Scalable performance SMA appliances scale performance exponentially by deploying multiple appliances, thus 
eliminating a single point of failure.  Horizontal clustering fully supports mixing physical and 
virtual SMA appliances.

Dynamic licensing User licenses no longer have to be applied to individual SMA appliances. Users can be 
distributed and reallocated dynamically among the managed appliances, based on user demand.

Proposta DOCUMENTOS TECNICOS COMPLEMENTARES (0806193)         SEI 0001030-68.2020.6.02.8000 / pg. 656



7

Central management & monitoring

Central Management System (CMS) CMS provides centralized, web-based management for all SMA capabilities. 

Custom alerts Alerts can be configured to generate SNMP traps that are monitored by any IT infrastructure 
Network Management System (NMS). Administrators can also configure alerts for Capture ATP 
file scans and disk usage for immediate actioning.

Real-Time Dashboard A real-time, customizable, dashboard allows the IT administrator to quickly and easily diagnose 
access issues, gaining valuable insight for troubleshooting.

SIEM integration Real-time output to central SIEM data collectors allows security teams to correlate event 
driven activities, to understand the end-to-end workflow of a particular user or application. 
This is critical during security incident management and forensic analysis.

Scheduler The scheduler enables users to schedule maintenance tasks such as deploying policies, 
replicating configuration settings and restarting services, without manual intervention

Extensibility

Management APIs Management APIs allow full programmatic administrative control over all objects within a single 
SMA or global CMS environment.

End User APIs End User APIs provide complete control over all logon, authentication and endpoint workflow.

Two-factor authentication (2FA) SMA delivers 2FA by integrating with leading time-based one-time password (TOTP) solutions 
such as Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Duo security etc.

MDM integration SMA integrates with leading enterprise mobile management (EMM) products such as Airwatch 
and Mobile Iron.

Other 3rd party integration SMA integrates with industry leading vendors such as OPSWAT to provide advanced 
threat protection

1Available with SMA OS 12.1 or higher

2 Enhanced in SMA 12.1
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Feature Summary (comparison by model)
Category Feature 210 410 500v 6210 7210 8200v

Deployment

Operating system v9.0 onwards v9.0 onwards v9.0 onwards v12.1 
onwards

v12.1 
onwards

v12.1 
onwards

Supported Hypervisors – –
VMware ESXi 

/ Microsoft 
Hyper-V

– –
VMware ESXi 

/ Microsoft 
Hyper-V

Supported Public Cloud Platforms – – AWS/Azure – – AWS/Azure

Throughput
Max concurrent user sessions 200 400 250 2,000 10,000 5,000
Max SSL/TLS throughput 560 Mbps 844 Mbps 265 Mbps 1.3 Gbps 5.0 Gbps 1.58 Gbps

Web Application 
Firewall

Throughput 515 Mbps 672 Mbps 424 Mbps – – –

Transactions per second (TPS) 600 900 300 – – –

Client access

Layer 3 tunnel • • • • • •

Split-tunnel and redirect-all • • • • • •

Always On VPN • • • • • •

Auto ESP encapsulation – – – • • •

HTML5 (RDP, VNC, ICA, SSH, Telnet, 
Network Explorer) • • • • • •

Secure Network Detection – – – • • •

File browser (CIFS/NFS) • • • • • •

Citrix XenDesktop/XenApp • • • • • •

VMware View – – – • • •

On Demand tunnel – – – • • •

Chrome/Firefox extensions – – – • • •

CLI tunnel support – – – • • •

Mobile Connect (iOS, Android, Chrome, 
Win 10, Mac OSX) • • • • • •

Net Extender (Windows, Linux) • • • – – –

Connect Tunnel (Windows,  
Mac OSX, Linux) – – – • • •

Exchange ActiveSync • • • • • •

Mobile access

Per app VPN – – – • • •

App control enforcement – – – • • •

App ID validation – – – • • •

User portal

Branding • • • • • •

Customization – – – • • •

Localization • • • • • •

User defined bookmarks • • • • • •

Custom URL support • • • • • •

SaaS application support – – – • • •

Security

FIPS 140-2 – – – • • –

ICSA SSL-TLS • • • • • •

Suite B ciphers – – – • • •

Dynamic EPC interrogation • • • • • •

Role Based Access Control (RBAC) – – – • • •

Endpoint registration • • • • • •

Secure File Share (Capture ATP) • • • • • •

Endpoint quarantine • • • • • •

OSCP CRL validation – – – • • •

Cipher selection – – – • • •

PKI and client certificates • • • • • •

Geo IP filter • • • – – –

Botnet filter • • • – – –

Forward proxy • • • • • •

Reverse proxy • • • • • •

Authentication and 
identity services

SAML 2.0 • • • • • •

LDAP, RADIUS • • • • • •

Kerberos (KDC) • • • • • •

NTLM • • • • • •

SAML Identity Provider (IdP) • • • • • •

Biometric device support • • • • • •

Face ID support for iOS • • • • • •
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Category Feature 210 410 500v 6210 7210 8200v

Authentication and 
identity services 

con't

Two-factor authentication (2FA) • • • • • •

Multi-factor authentication (MFA) – – – • • •

Chained authentication – – – • • •

One Time Passcode (OTP) via email or SMS • • • • • •

Common Access Card (CAC) support – – – • • •

X.509 certificate support • • • • • •

Captcha integration – – – • • •

Remote password change • • • • • •

Form-based SSO • • • • • •

Federated SSO – – – • • •

Session persistence – – – • • •

Auto logon • • • • • •

Access control

Group AD • • • • • •

LDAP attributes • • • • • •

Geolocation policies • • • – – –

Continual endpoint monitoring • • • • • •

Management

Management interface (ethernet) – – – • • •

Management interface (console) – – – • • •

HTTPS administration • • • • • •

SSH administration – – – • • •

SNMP MIBS • • • • • •

Syslog and NTP • • • • • •

Usage monitoring • • • • • •

Configuration rollback • • • • • •

Centralized management – – – • • •

Centralized reporting – – – • • •

Management REST APIs – – – • • •

Authentication REST APIs – – – • • •

RADIUS accounting – – – • • •

Scheduled tasks – – – • • •

Centralized session licensing – – – • • •

Event-driven auditing – – – • • •

Networking

IPv6 • • • • • •

Global load balancing – – – • • •

Server load balancing • • • – – –

TCP state replication • • • • • •

Cluster state failover – – – • • •

Active/passive high availability – • • • • •

Active/active high availability – – – • • •

Horizontal scalability – – – • • •

Single or multiple FQDNs – – – • • •

L3-7 smart tunnel proxy • • • • • •

L7 application proxy • • • • • •

Integration

2FA TOTP support • • • • • •

EMM and MDM product support – – – • • •

SIEM product support – – – • • •

TPAM password vault – – – • • •

ESX hypervisor support – – • – – •

Hyper-V hypervisor support – – • – – •

Licensing  
options

Subscription based license – – – • • •

Perpetual license with support • • • • • •

Web Application Firewall (WAF) • • • – – –

Spike licensing • • • • • •

Tiered licensing – – – • • •

Virtual assist • • • – – –

* To learn more about VPN clients, visit: https://www.sonicwall.com/en-us/products/remote-access/vpn-client

Feature Summary (comparison by model con't)
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Physical appliance specifications
Performance SMA 210 SMA 410 SMA 6210 SMA 7210

Concurrent sessions/Users Up to 200 Up to 400 Up to 2,000 Up to 10,000
SSL VPN Throughput* (at max CCU) 560 Mbps 844 Mbps Up to 800 Mbps Up to 5.0 Gbps
Form factor 1U 1U 1U 1U

Dimensions 16.92 x 10.23 x 1.75 in 
(43x26x4.5cm)

16.92 x 10.23 x 1.75 in 
(43x26x4.5cm)

17.0 x 16.5 x 1.75 in (43 x 
41.5x 4.5 cm)

17.0 x 16.5 x 1.75 in (43 x 
41.5x 4.5 cm)

Appliance weight 11 lbs (5 kgs) 11 lbs (5 kgs) 17.7 lbs (8 kgs) 18.3 lbs (8.3 kgs)
Encryption data acceleration (AES-NI) NO NO YES YES
Dedicated management port NO NO YES YES
SSL acceleration NO NO YES YES
Storage 4GB (Flash Memory) 4GB (Flash Memory) 2 x 1TB SATA; RAID 1 2 x 1TB SATA; RAID 1

Interfaces (2) GB Ethernet, (2) USB, 
(1) console

(4) GB Ethernet, (2) USB, 
(1) console

(6)-port 1GE, (2) USB,
(1) console

(6)-port 1GE,
(2)-port 10Gb SFP+,

(2) USB,
(1) console

Memory 4GB 8GB 8GB DDR4 16GB DDR4  
TPM chip NO NO YES YES
Processor 4 cores 8 cores 4 cores 4 cores
MTBF (@ 25°C or 77°F) in hours 61,815 60,151 70,127 129,601

Operations and Compliance SMA 210 SMA 410 SMA 6210 SMA 7210
Power Fixed power supply Fixed power supply Fixed power supply Dual power supply, hot 

swappable
Input rating 100-240VAC, 50-60MHz 100-240VAC, 50-60MHz 100-240 VAC, 1.1 A 100-240 VAC, 1.79 A
Power consumption 26.9 W 31.9 W 77 W 114 W
Total heat dissipation 92 BTU 109 BTU 264 BTU 389 BTU
Environmental WEEE, EU RoHS, China RoHS
Non-operating shock 110 g, 2 msec
Emissions FCC, ICES, CE, C-Tick, VCCI; MIC
Safety TUV/GS, UL, CE PSB, CCC, BSMI, CB scheme
Operating temperature 0°C to 40°C (32°F to 104° F)
FIPS certification NO NO FIPS 140-2 Level 2 with anti-tamper protection

* Throughput performance may vary based on deployment and connectivity. Published numbers are based on internal lab conditions

Virtual appliance specifications
Specifications SMA 500v (ESX/ESXi/Hyper-V) SMA 8200v (ESX/ESXi/Hyper-V)

Concurrent sessions Up to 250 users Up to 5000
SSL-VPN throughput* (at max CCU) Up to 186 Mbps Up to 1.58 Gbps
Allocated memory 2GB 8 GB
Processor 1 core 4 cores
SSL acceleration NO YES
Applied disk size 2GB 64 GB (default)
Operating system installed Linux Hardened Linux
Dedicated management port NO YES

* Throughput performance may vary based on deployment and connectivity. Published numbers are based on internal lab conditions. SMA 8200v on Hyper-V 
scales up to 5000 concurrent sessions and provides up to 1.58 Gbps SSL-VPN throughput when running SMA OS 12.1 with Windows Server 2016

Appliance Specifications 

Choose from a range purpose-built secure mobile access (SMA) appliances.  
Get flexible deployment options with virtual and physical appliances.

Benefits of upgrading to high end appliances
Higher performance  |  Increased throughput  |  Advanced features  |  Better scalability
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SKU SONICWALL SECURE MOBILE ACCESS (SMA) APPLIANCE
02-SSC-2800 SMA 210 with 5 user license

02-SSC-2801 SMA 410 with 25 user license

01-SSC-8469 SMA 500v with 5 user license

02-SSC-0978 SMA 7210 with administrator test license

02-SSC-0976 SMA 6210 with administrator test license

01-SSC-8468 SMA 8200v (virtual appliance)

SKU SONICWALL SMA USER LICENSES

01-SSC-9182 SMA 500V add 5 user (Also available for SMA 210)

01-SSC-2414 SMA 500V add 100 user (Also available for SMA 410)

01-SSC-7856 SMA 5 user license - stackable for 6210, 7210, 8200v

01-SSC-7860 SMA 100 user license - stackable for 6210, 7210, 8200v

01-SSC-7865 SMA 5000 user license - stackable for  7210, 8200v

SKU SONICWALL SMA SUPPORT CONTRACT

01-SSC-9191 24X7 support for SMA 500V up to 25 user 1yr (Also available for SMA 210 & 410)

01-SSC-2326 24X7 support for SMA 6210 100 user 1yr - stackable

01-SSC-2350 24X7 support for SMA 7210 500 user 1yr - stackable

01-SSC-8434 24X7 support for SMA 8200V 5 user 1yr - stackable (Also available for SMA 6210, 7210)

01-SSC-8446 24X7 support for SMA 8200V 100 user 1yr - stackable (Also available for SMA 6210, 7210)

01-SSC-7913 24X7 support for SMA 8200V 5000 user 1yr - stackable (Also available for SMA 6210, 7210)

SKU CENTRAL MANAGEMENT FOR  6210, 7210, 8200V
CMS appliance license

01-SSC-8535 CMS base + 3 appliance license (Free - for Trials and use with subscription user licenses)

01-SSC-8536 CMS 100 appliances license 1yr (for use with subscription user licenses)

01-SSC-3369 CMS base + 3 appliances (Free - for use with perpetual user licenses)

01-SSC-3402 CMS 100 appliance license 1yr (for use with perpetual user licenses)

Central user licenses (subscription)

01-SSC-2298 CMS pooled license 10 user 1yr

01-SSC-8539 CMS pooled license 1000 user 1yr

01-SSC-5339 CMS pooled license 50000 user 1yr

Central user licenses (perpetual)

01-SSC-2053 CMS perpetual license 10 user

01-SSC-2058 CMS perpetual license 1000 user

01-SSC-2063 CMS perpetual license 50000 user

Support for central user licenses (perpetual)

01-SSC-2065 CMS 24x7 support 1yr 10 user

01-SSC-2070 CMS 24x7 support 1yr 1000 user

01-SSC-2075 CMS 24x7 support 1yr 50000 user  

Central ActiveSync licenses (subscription)

01-SSC-2088 CMS pooled email license 10 user 1yr 

01-SSC-2093 CMS pooled email license 1000 user 1yr 

01-SSC-2087 CMS pooled email license 50000 user 1yr 

Ordering Information
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Ordering Information con't

SKU CENTRAL MANAGEMENT FOR  6210, 7210, 8200V
Central spike licenses

01-SSC-2111 CMS spike 1000 user 5days  

01-SSC-2115 CMS spike 50000 user 5days  

Capture add-on (subscription)

Contact your reseller
* Subscription licenses have 24X7 support included

SKU SONICWALL SMA ADD-ONS
01-SSC-2406 SMA 7210 FIPS add-on

01-SSC-2405 SMA 6210 FIPS add-on

01-SSC-9185 SMA 500V Web Application Firewall 1 YR (Also available for SMA 210 & 410)

SKU SONICWALL SMA SECURE UPGRADE

02-SSC-2794 SMA 210 Secure Upgrade Plus, 5 User Bundle with 24X7 support up to 25 users 1yr 

02-SSC-2795 SMA 210 Secure Upgrade Plus, 5 User Bundle with 24X7 support up to 25 users 3yr

02-SSC-2798 SMA 410 Secure Upgrade Plus, 25 User Bundle with 24X7 support up to 100 users 1yr 

02-SSC-2799 SMA 410 Secure Upgrade Plus, 25 User Bundle with 24X7 support up to 100 users 3yr 

02-SSC-2893 SMA 6210 Secure Upgrade Plus, 24X7 support up to 100 users 1yr  

02-SSC-2894 SMA 6210 Secure Upgrade Plus, 24X7 support up to 100 users 3yr 

02-SSC-2895 SMA 7210 Secure Upgrade Plus, 24X7 support up to 250 users 1yr

02-SSC-2896 SMA 7210 Secure Upgrade Plus, 24X7 support up to 250 users 3yr

02-SSC-0860 SMA 8200V Secure Upgrade Plus, 24X7 support up to 100 users 1yr 

02-SSC-0862 SMA 8200V Secure Upgrade Plus, 24X7 support up to 100 users 3yr 

02-SSC-2807 SMA 500V Secure Upgrade Plus, 24X7 support up to 100 users 1yr

02-SSC-2808 SMA 500V Secure Upgrade Plus, 24X7 support up to 100 users 3yr

SKU SPIKE LICENSE FOR SMA (INCREMENTAL NEEDED TO REACH CAPACITY)
01-SSC-2240 SMA 210 10 day 50 user spike license (Also available for SMA 410 and 500v)

01-SSC-7873 SMA 8200v 10 day 5-2500 user spike license (Also available for SMA 6210, 7210)

02-SSC-4490 SMA 500V 30 DAY 250 USER SPIKE LICENSE

02-SSC-4489 SMA 500V 60 DAY 250 USER SPIKE LICENSE

02-SSC-4488 SMA 200/210 30 DAY 50 USER SPIKE LICENSE

02-SSC-4487 SMA 200/210 60 DAY 50 USER SPIKE LICENSE

02-SSC-4486 SMA 400/410 30 DAY 250 USER SPIKE LICENSE

02-SSC-4485 SMA 400/410 60 DAY 250 USER SPIKE LICENSE

02-SSC-4471 SMA CMS SPIKE ADD-ON LICENSE 100 USER 30 DAYS

02-SSC-4473 SMA CMS SPIKE ADD-ON LICENSE 500 USER 30 DAYS

02-SSC-4475 MA CMS SPIKE ADD-ON LICENSE 1,000 USER 30 DAYS

02-SSC-4477 SMA CMS SPIKE ADD-ON LICENSE 5,000 USER 30 DAYS

02-SSC-4479  SMA CMS SPIKE ADD-ON LICENSE 10,000 USER 30 DAYS

02-SSC-4481 MA CMS SPIKE ADD-ON LICENSE 25,000 USER 30 DAYS

02-SSC-4483 SMA CMS SPIKE ADD-ON LICENSE 50,000 USER 30 DAYS

02-SSC-4472 SMA CMS SPIKE ADD-ON LICENSE 100 USER 60 DAYS

02-SSC-4474 SMA CMS SPIKE ADD-ON LICENSE 500 USER 60 DAYS 

02-SSC-4476 SMA CMS SPIKE ADD-ON LICENSE 1,000 USER 60 DAYS
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SKU SPIKE LICENSE FOR SMA (INCREMENTAL NEEDED TO REACH CAPACITY)
02-SSC-4478 SMA CMS SPIKE ADD-ON LICENSE 5,000 USER 60 DAYS 

02-SSC-4480 SMA CMS SPIKE ADD-ON LICENSE 10,000 USER 60 DAYS 

02-SSC-4482 SMA CMS SPIKE ADD-ON LICENSE 25,000 USER 60 DAYS

02-SSC-4484  SMA CMS SPIKE ADD-ON LICENSE 50,000 USER 60 DAYS

* Multi-year SKUs and support contracts are also available. For a complete list of SKUs contact your reseller or sales 

Ordering Information con't

About SonicWall

SonicWall delivers Boundless Cybersecurity for the hyper-distributed era in a work 

reality where everyone is remote, mobile and unsecure. SonicWall safeguards 

organizations mobilizing for their new business normal with seamless protection 

that stops the most evasive cyberattacks across boundless exposure points and 

increasingly remote, mobile and cloud-enabled workforces. By knowing the unknown, 

providing real-time visibility and enabling breakthrough economics, SonicWall closes 

the cybersecurity business gap for enterprises, governments and SMBs worldwide. 

For more information, visit www.sonicwall.com or follow us on Twitter, LinkedIn, 

Facebook and Instagram.

Partner Enabled Services

Need help to plan, deploy 
or optimize your SonicWall 
solution? SonicWall Advanced 
Services Partners are 
trained to provide you with 
world class professional 
services. Learn more at 
www.sonicwall.com/PES.
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Executive Summary 

Introduction 

The goal of ICSA Labs is to significantly increase user and enterprise trust in information security 
products and solutions.  For more than 20 years, ICSA Labs, an independent division of Verizon, has 
been providing credible, independent, 3rd party security product testing and certification for many of the 
world’s top security product developers and service providers. Enterprises worldwide rely on ICSA Labs 
to set and apply objective testing and certification criteria for measuring product compliance and 
performance.   
 
ICSA Labs manages and facilitates technology consortia that focus on emerging, well-defined 
technologies. The consortia provide for information exchanges among industry leading developers, and 
for the development of product testing and certification programs and standards.  For more information 
about ICSA Labs, please visit www.icsalabs.com. 

Customer Provided Product Overview 

The SonicWall NSA series offers next-generation firewall (NGFW) protection for small to midsize 
businesses and distributed enterprises. The NSA appliance provides the NGFW capabilities to block even 
the most sophisticated threats with an intrusion prevention system (IPS) featuring advanced anti-evasion 
capabilities, plus SSL decryption and inspection, and network-based malware protection that leverages 
the power of the cloud. 

Scope of Assessment 

The set of criteria that vendor-submitted products are tested against is an industry-accepted standard to 
which a consortium of firewall vendors, end users, and ICSA Labs contributed.  This standard has 
evolved over the years into its present iteration – version 4.2 of The Modular Firewall Certification Criteria. 
 

During and following initial testing, products remain continuously deployed within this lab environment, 
which closely approximates the real Internet to ensure more realistic firewall testing.  Products are 
available for and regularly subjected to supplemental testing as new attack techniques emerge and 
vulnerabilities become known.  Only products that continue to meet the criteria under these 
circumstances retain certification. 
 
Successful firewall product testing culminates in the writing of a report that documents the results of each 
phase of testing.  It also documents the product components submitted by the vendor, any additional 
configuration used by ICSA Labs to meet the requirements, patches or updates generated during testing, 
and the mandatory and optional criteria modules against which the product was tested. 

Summary of Findings 

The Candidate Firewall Product met all the criteria elements in the Baseline and Enterprise module and 
therefore has retained ICSA Labs Firewall Certification.  The Candidate Firewall Product will remain 
continuously deployed at ICSA Labs for the length of the testing contract and will be periodically checked 
as new attacks and vulnerabilities are discovered.  In the event that the Candidate Firewall Product is 
found susceptible to new attacks or vulnerabilities during a check, ICSA Labs will work with the vendor to 
resolve the problems in order for the Candidate Firewall Product to maintain its ICSA Labs Firewall 
Certification. 

Certification Maintenance 

The Candidate Firewall Product, like all products and product groups that are granted ICSA Labs Firewall 
Certification, will remain certified on this and future released versions of the product for the length of the 
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testing contract.  Future versions will be certified since the product is continuously deployed at ICSA Labs 
and subjected to periodic spot-checks on the most current product version. 
 
Three circumstances will cause the Candidate Firewall Product to have its ICSA Labs Firewall 
Certification revoked: 
 

1. The Candidate Firewall Product vendor withdraws from the ICSA Labs Firewall Certification 
Program. 

2. The product fails a periodic spot-check and The Candidate Firewall Product vendor subsequently 
fails to provide an adequate fix within a prescribed length of time. 

3. The product fails to meet the next full test cycle against the current version of the criteria. 

Candidate Firewall Product Components 

Introduction 

The term Candidate Firewall Product or CFP refers to the complete system submitted by the vendor for 
certification testing including all documentation, hardware, firmware, software, host operating systems, 
and management systems. Common network services such as Syslog, DNS, NTP, etc. are provided by 
ICSA Labs and are not considered part of the CFP. 

Hardware 

• NSA 5600 

Software 

Initially, testing began with software version 6.2.5.1-26n. Due to violations reported by ICSA Labs,  
SonicWall provided updates to address the violations. Testing was successfully completed with version 
6.2.5.1-26n-HF182144-9n. 

Product Family Description 

This section lists the members of the certified product family. A representative set of models was 
submitted for testing and listed in the Hardware section above. In order to submit a family of products for 
certification, the vendor must attest that: 
 

• The vendor designs and maintains control over the entire set of hardware, firmware, and software 
for each member of the product family. 

• The vendor software, including but not limited to the functional software and the operating system 
software, is uniform across the product family. 

• The management interface(s) for the members of the product family are uniform and completely 
consistent. 

• Each member in the product family has an equivalent set of functionality. 

• The functional, integration, and regression testing conducted by the vendor is uniform and 
consistent across the product family. 
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Product Family Members 

• NSA 2600   

• NSA 3600 

• NSA 4600 

• NSA 5600 

• NSA 6600 

NSA 6600 Documentation 

To satisfy documentation requirements,  SonicWall provided ICSA Labs with the following documents in 
order to assist in the installation, configuration, and administration of the CFP: 
 

• SonicOS Administration Guide 6.2 

• SonicOS 6.2 Upgrade Guide 

• SonicOS 6.2.5 Log Events Reference Guide 

• SonicOS 6.2.5 IPv6 Support Reference Guide 

Candidate Firewall Product Configuration Tested 

Introduction 

Firewall products can be configured different ways; therefore, ICSA Labs may face many configuration 
related decisions before adding a single security policy rule on the CFP.  During testing, ICSA Labs 
attempted to exploit the CFP, so configuration decisions were made to prevent exploitation. 

Candidate Firewall Product Configuration 

ICSA Labs installed and configured the CFP following the vendor’s supplied documentation. Any special 
configuration or deviations from the documentation that were necessary to execute a test or meet a 
requirement are documented in this section. 
 
The CFP was configured in straight-thru mode for both inbound and outbound connections. The CFP 
supports DNS forwarding for internal clients, but DNS forwarding was not enabled. 
 

Required Services Security Policy Transition 

Introduction  

Each phase of CFP testing is performed predominantly while enforcing a particular security policy.  Firewall 

products must be configurable to minimally enforce the security policy specified in The Modular Firewall 

Certification Criteria, referred to as the Required Services Security Policy or RSSP.  The RSSP permits a set of 

common Internet services inbound and outbound while dropping or denying all other network service traffic. 
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Results 

ICSA Labs performed port scans followed by additional scans and other tests to ensure that the CFP was 

indeed configured according to the RSSP and that no other TCP, UDP, ICMP, or other IP protocol traffic was 

permitted to or through the CFP in either direction. 

After performing the scans mentioned above, ICSA Labs verified that the CFP properly handled the outbound 

and inbound configured service requests.  ICSA Labs also confirmed that no other traffic was permitted to 

traverse the CFP in either direction that would violate the configured security policy. 

The table below contains a description of the RSSP configuration. The “Traffic Direction” column specifies 

whether the configured security policy allowed the traffic to enter the private network (Inbound) or the public 

network (Outbound). 

Protocol 
Port/MsgType 

Service Name Traffic Direction 

TCP 21 FTP Inbound/Outbound 

TCP 80 HTTP Inbound/Outbound 

TCP 443 HTTPS Inbound/Outbound 

TCP 25 SMTP Inbound/Outbound 

UDP 53 DNS Inbound/Outbound 

TCP 110 POP3 Inbound/Outbound 

TCP 143 IMAP Inbound/Outbound 

TCP 22 SSH Inbound/Outbound 

TCP 23 Telnet Outbound 

 
The CFP met all RSSP requirements. No violations were found in this area throughout testing. 

Logging 

Introduction 

The CFP is required to provide an extensive logging capability.  In practice, this degree of logging may 
not be enabled at all times or by default; however, the capability must exist on CFP in the event that 
detailed logging is needed. 
 
ICSA Labs tested the logging functionality provided by the CFP ensuring that all permitted and denied 
traffic was logged for traffic sent both to and through the product.  Other events that must be logged are 
system startups, time changes, access control rule changes, and administrative login attempts.  ICSA 
Labs either configured the local logging mechanism or a remote logging mechanism such as syslog.  For 
all logged events ICSA Labs verified that all required log data were recorded. 

Results 

The CFP has the ability to store logs on either the product itself or send the logs to a host. To meet 
specific persistence requirements, the CFP was configured to send log messages to a private host via 
syslog. 
 
The following log example of an allowed outbound IPv6 HTTP request that was taken from the remote 
syslog server. 
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Dec 15 11:25:07 205.160.105.254 id=firewallA sn=C0EAE4C5069A time="2016-
12-15 11:25:08" fw=205.160.100.5 pri=6 c=0 gcat=4 m=1235 
srcMac=aa:ab:ba:00:01:05 srcV6=2cce:205:160:105::100 src=:42231:X0 
srcZone=LAN dstMac=c2:ea:e4:c5:06:9a dstV6=2cce:205:160:100::100 
dst=:80:X1 dstZone=WAN proto=tcp/http rcvd=80 app=9 msg="Packet allowed: 
matched Access Rule" n=292 fw_action="forward" 
 
The CFP met all Logging requirements. No violations were found in this area throughout testing. 

Administration 

Introduction 

Firewall products often have more than a single method by which administration is possible.  Whether the 
product can be administered remotely using vendor provided administration software, from a web browser 
based interface, via some non-networked connection such as a serial port, or some other means, 
authentication must be possible before access to administrative functions is granted.  ICSA Labs tested 
not only that authentication mechanisms existed but also that they could not be bypassed and that the 
remote administration traffic was encrypted. 

Results 

The CFP was remotely administered from a private management network using the available web-based 
GUI via HTTPS and locally via a console connection. Attempts to bypass the authentication mechanism 
for all means of administration were unsuccessful. 
 
The CFP met all administration requirements. No violations were found in this area throughout testing. 

Persistence 

Introduction 

Power outages, electrical storms, and inadvertent power losses should not cause the CFP to lose 
valuable information such as the remote administration configuration, security policy being enforced, log 
data, and authentication data.  This section documents the findings of ICSA Labs testing of the CFP 
against the persistence requirements. 

Results 

The CFP continued to maintain its configuration, settings, data, and enforcement of the security policy 
when power was restored following a forced power outage. 
 
The CFP met all persistence requirements. No violations were found in this area throughout testing. 
 

Documentation 

Introduction 

The CFP documentation should be accurate and applicable to the version tested in providing appropriate 
guidance for installation, administration, among other information. 

Results 

ICSA Labs determined the CFP documentation provided adequate and accurate guidance throughout 
testing for installation and administration. 
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The CFP met all documentation requirements. No violations were found in this area throughout testing. 

Time and Date Acquisition 

Introduction 

The CFP must meet either the NTP or SNTP criteria requirements. These requirements ensure that the 
CFP would be able to acquire the correct time and date from a reliable source in a secure manner. 

Results 

The CFP securely acquired its time and date and maintained the accuracy of identifying when events 
occurred in its logs. 
 
The CFP met all SNTP requirements. No violations were found in this area throughout testing. 

Functional and Security Testing 

Introduction 

Once configured to enforce a security policy the CFP should properly permit the services allowed by that 
policy.  In this case, “properly” means that the service functions correctly.  The CFP must be capable of 
preventing well-known, potentially harmful behavior found in some network protocols while at the same 
time maintaining compliance with applicable network protocol standards in all other ways.  In the event of 
a conflict, the product must be configurable for the more secure option.  During functional testing ICSA 
Labs checked to ensure proper protocol behavior for the permitted services. 
 
During security testing, ICSA Labs used commercial, in-house, and freely available testing tools to attack 
and probe the CFP.  ICSA Labs used these tools to attempt to defeat or circumvent the security policy 
enforced by the CFP.  Additionally, using trivial Denial-of-Service and fragmentation attacks ICSA Labs 
attempted to overwhelm or bypass the CFP. 
 
Since there is overlap between functional and security testing, the results of both phases of testing are 
presented here. 

Results 

The CFP was not susceptible to attacks launched inbound and outbound to and through the CFP, 
including fragmentation and trivial Denial-of-Service attacks, while properly providing the required 
functional services. 
 
The CFP met all functional and security requirements. No violations were found in this area throughout 
testing. 

HA 

Introduction 

Once configured to meet the HA testing requirements, the CFP should be able to perform stateful failover 
of established firewall sessions in various network and firewall outage scenarios within a defined time limit 
and without introducing security vulnerabilities. It must also be able to log events related to the failover as 
well as provide required administrative functions. 
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During HA testing, ICSA Labs uses an in-house-created testbed which provides the ability to create and 
monitor the required number of sessions during the various network and firewall outage scenarios. 
Testing utilizes connections to a website protected by the CFP to provide the required number of 
sessions to determine if the product meets the criteria requirements. 

Results 

ICSA Labs confirmed that the CFP sustained the minimum 66.6% of the number of simultaneous 
connections documented by the vendor, properly handled HA functionality and state changes, and the 
configured services functioned correctly and securely. 
 
The CFP met all HA testing requirements. No violations were found in this area throughout testing. 

VoIP 

Introduction 

Once configured to meet the VoIP testing requirements, the CFP should be able to log VoIP traffic, 
provide required administrative functionality, and “properly” permit the services allowed by the security 
policy.  In this case, “properly” means that the services function correctly and securely.  The CFP must be 
capable of preventing the well-known, potentially harmful behaviors found in some network protocols 
while at the same time being compliant with their RFCs in all other ways.  In the event of a conflict, the 
product must be configurable for the more secure option.  In addition to verifying that required VoIP 
features are functional, ICSA Labs also verifies that all other allowed services continue to function 
properly. 
 
During VoIP testing, ICSA Labs uses commercial, in-house-created, and freely-available testing tools to 
attack and probe the CFP.  Additionally, trivial Denial-of-Service attacks are performed in attempts to 
overwhelm or bypass the CFP. 

Results 

ICSA Labs confirmed that the CFP properly handled VoIP traffic, and the configured services functioned 
correctly and securely. Furthermore, the CFP was not susceptible to trivial Denial-of-Service attacks 
launched inbound and outbound to and through the CFP. 
 
The CFP met all VoIP testing requirements. No violations were found in this area throughout testing. 

IPv6 

Introduction 

Once configured to meet the IPv6 testing requirements, the CFP should be able to enforce the security 
policy created to satisfy the Required Services Security Policy (RSSP) requirements, ensure the services 
that RSSP is meant to permit function properly without introducing security vulnerabilities. Additionally, 
ICSA Labs will ensure the administration, persistence, security and logging requirements are met.  

Results 

ICSA Labs confirmed that the CFP properly handled allowed IPv6 RSSP traffic while denying all other 
traffic that violates the configured security policy. The CFP’s IPv6 configured services functioned correctly 
and securely. 

 

The CFP did not initially meet all of the IPv6 testing requirements. Please see the “Criteria Violations and 
Resolutions” section for more details about the violation and how it was resolved. 
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Criteria Violations and Resolutions 

Introduction 

In the event that ICSA Labs uncovers criteria violations while testing the CFP, the vendor must make 
repairs before testing can be completed and certification granted.  The section that follows documents all 
criteria violations discovered during testing. 

Results 

The following criteria violations were found by ICSA Labs during testing. Updates were submitted by  
SonicWall to address the violations which were then successfully tested: 
 

• The CFP did not properly log IPv6 ICMP Type 2 Code 0 packets. 

• Replayed IPv6 ICMP Type 2 Code 0 packets were able to traverse the CFP. 
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Testing Information 

 
This report is issued by the authority of the Managing Director, ICSA Labs.  Tests are done under 
normal operating conditions. 

Lab Report Date 

April 12, 2017 
 
Please visit www.icsalabs.com for the most current information about this and other products. 
  

Test Location          

ICSA Labs 
1000 Bent Creek Blvd., Suite 200 
Mechanicsburg, PA  17050  
 

Product Developer’s Headquarters    

SonicWall 
5455 Great America Parkway 
Santa Clara, CA 95054  
USA 
 
 
 
 
 

 
 
 
This test is accredited under ICSA Labs’ ISO/IEC 17025 accreditation 
issued by ANSI-ASQ National Accreditation Board. Refer to certificate 
and scope of accreditation number AT – 1423. 
 
 

 
Copyright © 2017 ICSA Labs.  All rights reserved.  Testing reports shall not be reproduced except in full, 
without prior written approval of ICSA Labs. 
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Executive Summary 

During 33 days of testing during the third quarter of 2020, ICSA Labs tested the detection capabilities of 
SonicWall’s advanced threat defense solution, SonicWall Capture Advanced Threat Protection (ATP), with a 
mix of 1412 test runs.  The mix was primarily composed of new and little-known malicious threats – i.e., 
recently harvested threats not detected by traditional security products.  

Periodically, ICSA Labs launched innocuous applications and activities to additionally test SonicWall 
Capture ATP in terms of false positives.  Throughout testing, ICSA Labs observed product logs to ensure 
not only that SonicWall Capture ATP indicated the existence of a malicious threat but also that logged 
threats were distinguishable from other logged traffic and events.   

SonicWall Capture ATP passed, having met all criteria requirements.  As seen in Figure 1 below, SonicWall 
Capture ATP did remarkably well during this test cycle - detecting 99.6% of previously unknown threats 
while having just one false positive. Figures 2 and 3 below further highlight the solution’s detection 
effectiveness and false positives (FPs).   

Test Length 33 days Malicious Samples 811 Innocuous Apps 601 

Test Runs 1412 % Detected 99.6% % False Positives 0.2% 

Fig. 1 – High Detection Effectiveness & Few False Positives 

  

Fig. 2 – Detected 808 of 811 New & Little-Known Malicious Samples Fig. 3 – One Alert in 601 Innocuous Applications 
 

 

ICSA Labs 
Advanced Threat Defense 

 

Certified 
 

Test Period:  Q3 2020 

Certified Since: 04 / 2020 

 

 

SonicWall Capture ATP 

 
 
 

 

www.sonicwall.com  
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Introduction 

This is SonicWall’s third ICSA Labs Advanced Threat Defense Certification testing report for SonicWall Capture 
Advanced Threat Protection (ATP).  

Standard ICSA Labs Advanced Threat Defense (ATD) testing is aimed at vendor solutions designed to detect new 
threats that other traditional security products miss.  Thus, the focus is on how effectively vendor ATD solutions detect 
these unknown and little-known threats while minimizing false positives.   

The remainder of the report presents a more detailed look at how the SonicWall advanced threat defense solution 
performed during this cycle of standard ICSA Labs ATD Certification testing.  To better understand how to interpret 
the results, this report documents not just the testing results themselves but the threat vectors, sample sources, and 
kinds of samples that ICSA Labs employed for this cycle of ATD testing against SonicWall Capture ATP. 

 

Test Cycle Information 

This report reflects the results of one test cycle at ICSA Labs.  Standard ATD and ATD-Email test cycles are 
performed by ICSA Labs each calendar quarter and typically range from three to five weeks in duration.  To be eligible 
for certification, security vendor solutions must be tested for at least 3 weeks.  Because testing is performed quarterly, 
ICSA Labs tests ATD solutions four times during a calendar year.     

During each test cycle ICSA Labs subjects advanced threat defense solutions to hundreds of test runs.  The test set is 
comprised of a mix of new threats, little-known threats and innocuous applications and activities – delivered and 
launched one after another continuously for the length of testing.  Below in Figure 4 is information about the test cycle 
from which this findings report is based.   

Start Date July 14, 2020 Days of Continuous Testing 33 

End Date August 15, 2020 Test Runs 1412 

Fig. 4 – This Test Cycle 

 

ATD Solution Tested 

During this testing cycle, ICSA Labs tested:   

 SonicWall – NSA3600 – SonicOS Enhanced 6.2.8.0-23n  

 SonicWall Capture Advanced Threat Protection (ATP) 

According to SonicWall, the SonicWall Capture Advanced Threat Protection service, featuring the RTDMI 
engine, is a cloud-based multi-engine sandbox designed to discover and stop unknown, zero-day attacks 
such as ransomware at the gateway with automated remediation. This cloud-based service extends firewall 
threat protection and analyzes suspicious files to help discover and block newly developed malware from 
entering your network.  

For more information about SonicWall Capture ATP please visit: 

https://www.sonicwall.com/products/firewalls/security-services/capture-advanced-threat-protection/ 
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Detection Effectiveness 

To meet the criteria requirements and attain (or retain) certification through ICSA Labs testing, advanced threat 
defense solutions must be at least 75% effective at detecting new malicious threats.  As shown in Figure 5 the 
SonicWall Capture ATP detected 99.6% of the threats it encountered during testing, considerably better than the 
percentage required for certification. 

 

Fig. 5 – Detection Effectiveness of SonicWall Capture ATP 

A second plot depicting the detection effectiveness of SonicWall Capture ATP appears in Figure 6.  For the SonicWall 
advanced threat defense solution, the chart sheds light on whether or not SonicWall Capture ATP did better or worse 
– the newer the malicious sample. Of threats one hour old or less, SonicWall Capture ATP detected over 99% of 
these new threats during the Q3 2020 test cycle. The SonicWall solution was also over 99% effective against threats 
between one and two hours old. 

  
Fig. 6 – Detection Effectiveness by Age of Threat (Threats < 24 Hours Old) 
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A final effectiveness-related plot to consider for the SonicWall Capture ATP solution during this test cycle is Figure 7 
below.  Plotted below is each of the 33 days during the test cycle along with how effective SonicWall Capture ATP 
was on each of those days. On 31 days of the test cycle the SonicWall Capture ATP was 100% effective at stopping 
the malicious threats in the test set. For the other 2 days during the test cycle the SonicWall advanced threat defense 
solution was at least 93% effective.  

 
Fig. 7 – Detected & Missed Threats by Day of Test Cycle 

 

Threat Vectors 

In testing, ICSA Labs delivers new and little-known malicious threats to security vendor solutions using many of the 
top threat vectors that have led to enterprise cybersecurity incidents and breaches as reported in the latest Verizon 
Data Breach Investigation Report (DBIR).   

DBIR data indicates that malware has been a key factor in thousands of security events where an information asset 
had its integrity, confidentiality, and/or availability compromised.  Figure 9 on the following page depicts the threat 
vectors involved in these malware-related security incidents throughout the over fifteen-year history of Verizon’s DBIR. 
Figure 8 below illustrates the most common malware-related threat vectors that lead to enterprise breaches during 
2019 alone (per 2020 DBIR). 

 
Fig. 8 – Top Threat Vectors Leading to Breaches in 2019 (per 2020 DBIR data) 

 

Proposta DOCUMENTOS TECNICOS COMPLEMENTARES (0806193)         SEI 0001030-68.2020.6.02.8000 / pg. 680



 

ICSA Labs Advanced Threat Defense - Certification Testing Report 
SonicWall 

  
   
 ATD-SONICWALL-2020-1015-01 

Page 5 of 10 

Copyright © 2020 ICSA Labs.  All rights reserved. Criteria v.1.0 

 
Fig. 9 – Malware-Related Threat Vectors Involved in Incidents (DBIR All-Time) 

Standard ICSA Labs ATD testing includes the threat vector that is by far the most prevalent over time, “Direct Install”.  
In addition, standard ATD testing includes the threat vectors labeled “Web download”, “Web drive-by”, and “Download 
by malware”.  In the separate but related, ICSA Labs ATD-Email testing, ICSA Labs delivers new and little-known 
malware in email attachments and emails with malicious URLs, corresponding to DBIR threat vectors “Email 
attachment” and “Email link”, the latter being the most common threat vector in 2019 that lead to enterprise breaches, 
according to the 2020 DBIR. 

 

Source of Samples  

A number of sample sources feed ICSA Labs’ standard ATD and ATD-Email testing.   

One source is the spam ICSA Labs collects.  The labs’ spam honeypots receive approximately 250,000-300,000 
spam email messages/day.  For ICSA Labs ATD testing, the team harvests attachments in that spam, making use of 
the ones that are malicious.   

Samples may also come from malicious URLs.  Some of these come from the spam mentioned above.  From feeds 
like this ICSA Labs filters and checks the URLs to see if there is a malicious file on the other end of that URL -- either 
as a direct file link or a series of steps (e.g. a drive-by attack with a multi-stage download process) leading to it.  If so, 
ICSA Labs collects the sample for potential use in testing.   

ICSA Labs additionally uses other tools and techniques to create unique malicious files as an attacker or penetration 
tester might do.  In some cases, these are trojanized versions of clean executables.  In other cases, they may be 
original executables that are malicious.   

Still another source of samples is the samples themselves.  Any dropped files resulting from running another 
malicious sample are also evaluated and potentially used in testing.  

Finally – and importantly to test for false positives – ICSA Labs also launches legitimate executables.  Running 
innocuous applications helps ensure that vendor solutions aren’t just identifying everything as malicious.   
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Regarding the Samples from this Test Cycle 

Samples harvested for use in ATD testing are often unmodified and used as is.  That is the case if ICSA Labs 
determines that the sample is new enough and/or not being detected by traditional security products. In many cases 
malicious samples require modification before they can avoid detection by traditional security products. 

Of the 811 malicious samples, Figure 10 shows that there were more original samples used and fewer samples that 
required some kind of modification before use in testing.  Of the 751 original samples, 359 were dropped, or left 
behind by other malware.  Figure 11 reveals the source of the 392 malicious samples used in testing that were neither 
modified nor dropped. 

 
 

 
Fig. 10 –Malicious Samples – Original vs. Modified 

 
Fig. 11 – Unmodified/Non-Dropped Sample Sources 

 

Following the test cycle, ICSA Labs analyzed the original malware samples used in testing, categorizing the malware 
into one of seven malicious threat types: backdoor, ransomware, spyware, trojan, worm, downloader, or virus.  Any 
malicious sample not falling into one of these seven types, ICSA Labs categorized as “other”.   

The seven malware categories, and the number of original malicious samples used during the test cycle from each 
category are represented in Figure 12 below.  The figure indicates how many malicious threats SonicWall Capture 
ATP detected and missed from each malware category during testing.  In addition, the green line atop Figure 12 
represents the effectiveness percentage of SonicWall Capture ATP against original malware belonging to each 
malware type.   

 
Fig. 12 – Effectiveness against original, unmodified malicious samples broken down by threat type 
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Figures 13 through 16 provide a deeper glimpse into four of the seven malware types: ransomware, trojan, spyware, 
and backdoor. In its analysis of the original malicious samples used in testing, ICSA Labs further categorized 
malicious samples by malware family, where possible.  The remaining figures, one for each of the four 
aforementioned malware types, are ordered by malware family.  The figures show how many original malware 
samples SonicWall Capture ATP detected and missed across multiple malware families during the test cycle.  In 
addition, the green line atop each figure indicates the effectiveness percentage of SonicWall Capture ATP against 
original malware from each malware family. 

 
Fig. 13 – Effectiveness against Kinds of Ransomware Threats 

  

 
Fig. 14 – Effectiveness against Families of Trojans 
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Fig. 15 – Effectiveness against Families of Spyware 

  

 
Fig. 16 – Effectiveness against Backdoors 

As one would expect from the SonicWall advanced threat defense solution, given that it was 99.6% effective during 
the Q3 2020 test cycle, the SonicWall Capture ATP solution was very effective at detecting malware across malware 
types and across malware families. 

 

Prior ATD Reports 

With this report, SonicWall’s advanced threat defense solution, SonicWall Capture ATP, passed all the test cases to 
retain ICSA Labs Advanced Threat Defense Certification. Successful completion of this test cycle marks SonicWall 
Capture ATP’s 3rd consecutive quarter having met the ICSA Labs ATD certification testing criteria. 

This and earlier certification testing reports can be found on the ICSA Labs web site at: 

https://www.icsalabs.com/product/sonicwall-capture-atp 
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Significance of the Test & Results 

Readers of certification testing reports often wonder what the testing and results really mean.  They ask, “In what way 
is this report significant?”  The four statements below sum up what this ICSA Labs Advanced Threat Defense 
Certification Testing report should indicate to the reader: 

1. ICSA Labs tested SonicWall’s advanced threat defense solution using 
the primary threat vectors leading to enterprise breaches according to 
Verizon’s Data Breach Investigations Report (DBIR). 

 
2. ICSA Labs tests with malicious threats including new and little-known 

Ransomware that other security products typically miss. 
 

3. SonicWall Capture ATP demonstrated superb threat detection 
effectiveness against over 805 new and little-known threats. 

 
4. The SonicWall Capture ATP advanced threat defense solution had 

few false positives during this test cycle, which is very good. 
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Authority 

This report is issued by the authority of the General Manager, ICSA Labs.  Tests are done under normal operating 
conditions. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 

ICSA Labs 

The goal of ICSA Labs is to significantly increase user 
and enterprise trust in information security products and 
solutions. For nearly 30 years, ICSA Labs, an 
independent division of Verizon, has been providing 
credible, independent, 3rd party security product testing 
and certification for many of the world’s top security 
product developers and service providers. Enterprises 
worldwide rely on ICSA Labs to set and apply objective 
testing and certification criteria for measuring product 
compliance and performance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.icsalabs.com  

SonicWall 

SonicWall has been fighting the cyber-criminal industry 
for over 25 years defending small, medium-size 
businesses and enterprises worldwide. Backed by 
research from SonicWall Capture Labs and coupled with 
the formidable resources of over 18,000 loyal channel 
partners around the globe, SonicWall provides award-
winning real-time breach detection and prevention 
solutions that secure more than a million business and 
mobile networks as well as their emails, applications, and 
data. SonicWall's combination of products and partners 
enables an automated real-time breach detection and 
prevention solution tuned to the specific needs of the 
more than 500,000 organizations in over 150 countries. 
These businesses can run more effectively with less 
concerns about being compromised. 

 

 

 

www.sonicwall.com  

Proposta DOCUMENTOS TECNICOS COMPLEMENTARES (0806193)         SEI 0001030-68.2020.6.02.8000 / pg. 686



SonicWall™ NSA 2600/3600/4600/5600/6600

Guia de noções básicas 

Números de modelo regulamentar:

1RK29-0A9 – NSA 2600
1RK26-0A2 – NSA 3600
1RK26-0A3 – NSA 4600
1RK26-0A4 – NSA 5600
1RK27-0A5 – NSA 6600

Proposta DOCUMENTOS TECNICOS COMPLEMENTARES (0806193)         SEI 0001030-68.2020.6.02.8000 / pg. 687



Copyright © 2017 SonicWall Inc. Todos os direitos reservados.

SonicWall é uma marca comercial ou marca comercial registrada da SonicWall Inc. e/ou respectivos afiliados nos EUA e/ou em outros países. Todas as outras marcas 
comerciais e marcas comerciais registradas são propriedade dos respectivos proprietários

As informações neste documento são fornecidas em conexão com os produtos da SonicWall Inc. e/ou respectivos afiliados. Nenhuma licença, explícita ou implícita, 
por preclusão ou de outra forma, a nenhum direito da propriedade intelectual é garantido por este documento ou em conexão com as vendas de produtos 
SonicWall. EXCETO CONFORME DISPOSTO NOS TERMOS E CONDIÇÕES, COMO ESPECIFICADO NO CONTRATO DE LICENÇA PARA ESTE PRODUTO, A SONICWALL E/
OU RESPECTIVOS AFILIADOS NÃO ASSUMEM QUALQUER RESPONSABILIDADE E NEGAM QUALQUER GARANTIA, EXPRESSA, IMPLÍCITA OU LEGAL RELACIONADA A 
SEUS PRODUTOS INCLUINDO, MAS NÃO LIMITANDO, A GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO, ADAPTAÇÃO PARA UMA DETERMINADA FINALIDADE OU NÃO 
INFRAÇÃO. EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A SONICWALL E/OU RESPECTIVOS AFILIADOS DEVEM SER CONSIDERADOS RESPONSÁVEIS POR QUALQUER DANO 
DIREITO, INDIRETO, EVENTUAL, PUNITIVO, ESPECIAL OU INCIDENTAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, DANOS POR PERDAS DE LUCROS, INTERRUPÇÃO DO TRABALHO 
OU PERDA DE INFORMAÇÕES) DEVIDO AO USO OU INCAPACIDADE DE USO DESTE DOCUMENTO, MESMO QUE A SONICWALL E/OU RESPECTIVOS AFILIADOS 
TENHAM SIDO ALERTADOS QUANTO À POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. A SonicWall e/ou respectivos afiliados não garantem as representações ou fazem garantias 
no que diz respeito à precisão e integridade dos conteúdos deste documento e reservam o direito a alterar as especificações e descrições dos produtos a qualquer 
momento sem aviso prévio. A SonicWall Inc. e/ou respectivos afiliados não estabelecem nenhum compromisso para a atualização das informações contidas neste 
documento.

Para obter mais informações, visite https://www.sonicwall.com/br-pt/legal/.

NSA 2600/3600/4600/5600/6600 Guia de noções básicas
Atualizado – Abril de 2017
232-003833-00 Rev A

Legenda

AVISO: O ícone AVISO indica risco de danos ao equipamento, ferimentos ou morte.

CUIDADO: O ícone CUIDADO indica um possível dano ao hardware ou perda de dados se as instruções não forem seguidas.

IMPORTANTE, NOTA, DICA, DISPOSITIVOS MÓVEIS ou VÍDEO: Um ícone de informação indica informações de suporte.
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1

Neste Guia

Este Guia de noções básicas para SonicWall™ NSA 2600/3600/4600/5600/6600 fornece instruções para a instalação e configuração 
básicas dos dispositivos SonicWall NSA 2600, NSA 3600, NSA 4600, NSA 5600 e NSA 6600. 

� Conteúdo na página 4

� Visão geral do processo de inicialização na página 7

Os dispositivos SonicWall NSA oferecem os seguintes recursos-chave:

� A NSA 6600 suporta uma taxa de transferência de alto desempenho do firewall até 12 Gbps e até seis mil clientes de VPN.

� A NSA 5600 proporciona uma taxa de transferência de inspeção do firewall até 9 Gbps, a NSA 4600 proporciona 6 Gbps, a 
NSA 3600 proporciona 3,4 Gbps e a NSA 2600 proporciona 1,9 Gbps.

� Cada uma dessas plataformas consolida recursos de prevenção de intrusão, antivírus e anti-spyware do gateway, proteção 
contra malware baseada na rede, bem como um recurso de controle e inteligência de aplicativo. Todas as plataformas 
suportam implantações de alta disponibilidade quando combinadas com o mesmo modelo.

� Você pode adicionar gerenciamento de largura de banda, bloqueio de aplicativos, Capture Advanced Threat Protection, 
inspeção profunda de pacotes com DPI-SSL e DPI-SSH, conectividade segura por SSL VPN e IPSec VPN, filtragem de 
conteúdo, cliente de antivírus, anti-spam, alta disponibilidade estável e, na NSA 6600, um clustering de alta disponibilidade.

Para obter mais informações sobre os produtos, visite https://www.sonicwall.com/br-pt
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Conteúdo

Capítulo 1 As seções incluem:

Neste Guia na página 3 � Conteúdo na página 4

� Visão geral do processo de inicialização na página 7

Capítulo 2 As seções incluem:

Visão geral do hardware na página 9 � Conteúdo do pacote SonicWall NSA na página 10

� Painel frontal do NSA 2600 na página 12

� Painel traseiro do NSA 2600 na página 13

� Painel frontal do NSA 3600/4600/5600 na página 14

� Painel traseiro do NSA 3600/4600/5600 na página 15

� Painel frontal do NSA 6600 na página 16

� Painel traseiro do NSA 6600 na página 17
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Capítulo 3 As seções incluem:

Configuração inicial na página 19 � Determinação do tipo de WAN na página 20

� Requisitos do sistema na página 21

� Registro de informações de configuração na página 21

� Configuração inicial na página 23

� Conexão com a internet na página 26

� Solução de problemas em conexões na página 30

Capítulo 4 As seções incluem:

Registro, licença e atualização na página 31 � Uso do MySonicWall na página 32

� Criação de uma conta MySonicWall na página 32

� Resumo do registro na página 33

� Registro no SonicOS na página 33

� Opções alternativas de registro na página 33

� Licenciamento de serviços de segurança na página 35

� Ativação de licenças usando uma chave na página 37

� Atualização do firmware na página 37
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Para obter informações gerais de suporte, consulte Suporte da SonicWall na página 55.

Capítulo 5 As seções incluem:

Opções de suporte e treinamento na 
página 41

� Suporte ao cliente na página 42

� Base de dados de conhecimento na página 42

� Fóruns de usuários na página 42

� Treinamento na página 42

� Documentação relacionada na página 43

� Idiomas adicionais suportados na página 43

Capítulo 6 A seção inclui:

Instruções de montagem do rack e do 
trilho na página 45

� Montagem do trilho e do rack na página 46

Capítulo 7 As seções incluem:

Informações normativas e sobre a 
segurança dos produtos na página 51

�  Instruções de segurança na página 52

� Informações sobre garantia na página 54
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Visão geral do processo de inicialização
O fluxograma a seguir ilustra as etapas necessárias no processo de inicialização do seu novo dispositivo SonicWall NSA.

Verifique os

requisitos de

pré-configuração

Inicialize o

computador de

gerenciamento

Realize a

configuração

inicial

Registre o

dispositivo

no SonicOS

Conclua a

configuração da

implementação

 
Crie uma conta

MySonicWall

Processo de configuração

Registro, Licenciamento e Processo de implantação
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2

Visão geral do hardware

Esta seção descreve os itens enviados com o dispositivo SonicWall NSA e apresenta ilustrações frontais e traseiras do dispositivo.

� Conteúdo do pacote SonicWall NSA na página 10

� Painel frontal do NSA 2600 na página 12

� Painel traseiro do NSA 2600 na página 13

� Painel frontal do NSA 3600/4600/5600 na página 14

� Painel traseiro do NSA 3600/4600/5600 na página 15

� Painel frontal do NSA 6600 na página 16

� Painel traseiro do NSA 6600 na página 17
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Conteúdo do pacote SonicWall NSA
Antes de começar o processo de instalação, verifique se o pacote contém os seguintes itens:

1 Um dispositivo SonicWall NSA 2600, NSA 3600, NSA 4600, NSA 5600 ou NSA 6600

2 Um kit de trilhos de montagem do rack (com NSA 3600/4600/5600/6600) ou dois kits de orelhas de montagem do rack (com 
NSA 2600)

3 Um cabo serial da CLI

4 Um cabo Ethernet

5 Um cabo de alimentação*

6 Um documento sobre as Informações sobre a segurança, o ambiente e as normas

7 Um SonicWall NSA 2600/3600/4600/5600/6600 Guia de noções básicas

*O cabo de alimentação incluído está aprovado para uso somente em países ou regiões específicas. Antes de usar um cabo de 
alimentação, verifique se está classificado e aprovado para uso no local onde se encontra. O cabo de alimentação é apenas para a 
instalação da rede CA. Consulte Requisitos de instalação na página 52 para obter mais informações.
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Conteúdo do pacote do SonicWall NSA

Há itens faltando? Se algum item estiver faltando em seu pacote, entre em contato com o Suporte SonicWall em: 
https://support.sonicwall.com/pt-br/contact-support 

1

4 5

7

3

2

    

SonicWall NSA 5600 CONSOLE     

SDHC

MGMT X17 

X16 X14 X12 X10 X8 X6 X4
1GE10GE

X2 X0

X1X3X5X7X9X11X13X15

M0    

ALARM

TEST

PWR 

6
SonicWall™ Products

Safety, Environmental, and Regulatory
Informa

January 2017

The following informa on comprises the safety, environmental, and regulatory message

applicable to SonicWall products. These messages ensure proper handling and disposal of

the equipment.

The various messages are grouped by language. In general, the languages of the European

Union appear rst and are grouped alphabe cally. Non European Union languages are

grouped together towards the back, a er the double line.

sonicwall.com | support.sonicwall.com

232 001007 50 Rev A
Copyright © 2017 SonicWall Inc. All rights reserved.

SonicWall is a trademark or registered trademark of SonicWall Inc. and/or its liates in the U.S.A.

and/or other countries. All other trademarks are property of their respec ve owners.

The informa on in this document is provided in connec on with SonicWall Inc. and/or its a liates'

products. No license, express or implied, by estoppel or otherwise, to any intellectual property right is

granted by this document. SonicWall Inc. and/or its a liates do not make any commitment to update

the informa on contained in this document. For more informa on, visit h ps://www.sonicwall.com/

legal/.

SonicWall™ NSA 2600/3600/4600/5600/6600

Ge ng Started Guide 

Regulatory Model Numbers:

1RK29-0A9 – NSA 2600

1RK26-0A2 – NSA 3600

1RK26-0A3 – NSA 4600

1RK26-0A4 – NSA 5600

1RK27-0A5 – NSA 6600
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Painel frontal do NSA 2600

        

    

SonicWall NSA 2600 CONSOLE     

SDHC

MGMT

X6 X4
1GE

X2 X0
M0

X1X3X5X7

ALARM

M0

TEST

PWR 

Expansion Module

Porta do console

Portas USB (2)

Botão Modo de segurança

Indicadores de LED

Porta MGMT (1 GE)

X0-X7 (1 GE)     

Acesse a CLI (interface de linha de 

comando) do SonicOS usando o cabo 

de série da CLI incluído

Para suporte ao adaptador do modem 

3G/4G/analógico

Pressione e mantenha pressionado até o 

LED �car intermitente para de�nir o 

dispositivo no Modo de segurança.

Portas de cobre de alta velocidade de 

ethernet de 1 Gigabit

Compartimento do

módulo de expansão

Para módulos de expansão 

aprovados pela SonicWall

Alimentação: Azul: Indica que a fonte de alimentação está 
                                   funcionando corretamente
                          Amarelo: Indica que a fonte de alimentação 
                          está desconectada
Teste: Amarelo piscando rápido: inicializando
            Amarelo piscando devagar: modo de segurança
            Amarelo constante: modo de teste
Alarme: Indica atividade de alarme em LED vermelho
M0: indica atividade do módulo de expansão 0 em LED 
vermelho

Interface de gerenciamento Ethernet de 1 Gigabit

Porta SDHC
Porta SDHC (Secure Digital 

High-Capacity) para uso futuro
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Painel traseiro do NSA 2600

I

o

Ventoinhas (2)

Fonte de alimentação

Ventoinhas duplas de auto-otimização para 

controle de temperatura do sistema

Fornece energia para o dispositivo 

SonicWall, conectando o cabo de 

alimentação CA e ligando o dispositivo
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Painel frontal do NSA 3600/4600/5600

        

    

SonicWall NSA 5600 CONSOLE     

SDHC

MGMT X17 

X16 X14 X12 X10 X8 X6 X4
1GE10GE

X2 X0

X1X3X5X7X9X11X13X15

ALARM

M0

TEST

PWR 

Porta do console

Portas USB (2)

Botão Modo de segurança

Indicadores de LED

Porta de Gerenciamento (1 GE)

X0-X11 (1 GE)

Acesse a CLI (interface de linha de 

comando) do SonicOS usando o cabo 

de série da CLI incluído

Para suporte ao adaptador do modem 3G/4G/analógico

Pressione e mantenha pressionado até o 
LED �car intermitente para de�nir o 
dispositivo no Modo de segurança.

Portas de cobre de alta 
velocidade de ethernet 
de 1 Gigabit

Alimentação: Azul: Indica que a fonte de alimentação está 
                                   funcionando corretamente
                           Amarelo: Indica que a fonte de alimentação 
                          está desconectada
Teste: Amarelo piscando rápido: inicializando
            Amarelo piscando devagar: modo de segurança
            Amarelo constante: modo de teste
Alarme: Indica atividade de alarme em LED vermelho
M0: indica atividade do módulo de expansão 0 em LED 
vermelho

Interface de gerenciamento Ethernet de 1 Gigabit

Porta SDHC
Porta SDHC (Secure Digital 

High-Capacity) para uso futuro

X12-X15 (1 GE SFP)

X16-X17 (10 GE SFP+)

Interfaces SFP de 1 Gigabit Ethernet que 
podem ser usadas durante a operação para 
comunicações de Ethernet via cabos de cobre 
ou �bra de alta velocidade

Portas de 10 Gigabit Ethernet que podem ser 

usadas durante a operação
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Painel traseiro do NSA 3600/4600/5600

I

o

Compartimento de
expansão

Ventoinhas (2)

Fonte de alimentação

Para módulos de expansão 

aprovados pela SonicWall

Ventoinhas duplas de auto-otimização para 

controle de temperatura do sistema

Fornece energia para o dispositivo SonicWall, 

conectando o adaptador CA e ligando o 

dispositivo
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Painel frontal do NSA 6600

    

SonicWall NSA 6600 CONSOLE     

SDHC

MGMT X19 X17 

X16 X14 X12 X10 X8 X6 X4
1GE1GE10GE

BYPASS 

STATUS

X2 X0

X1X3X5X7X9X11X13X15

X18

M0    

ALARM

TEST

PWR

Porta do console

Portas USB (2)

Botão Modo de segurança

Indicadores de LED

X0-X7 (1 GE)

Status de desvio

Acesse a CLI (interface de linha de comando) do 

SonicOS usando o cabo de série da CLI incluído

Para suporte ao adaptador do modem 
3G/4G/analógico

Pressione e mantenha pressionado até o LED 
�car intermitente para de�nir o dispositivo no 
Modo de segurança.

Portas de cobre de alta 
velocidade de ethernet 
de 1 Gigabit

Ligado quando o 

modo de desvio de 

falha de cabeamento 

está ativo

Alimentação:  Azul: indica que as fontes de alimentação estão 
                                   funcionando corretamente
                           Amarelo: indica uma fonte de alimentação 
                           desconectada
Teste: Amarelo piscando rápido: inicializando
            Amarelo piscando devagar: modo de segurança
            Amarelo constante: modo de teste
Alarme: Indica atividade de alarme em LED vermelho
M0: indica atividade do módulo de expansão 0 em LED 
vermelho

Interface de gerenciamento 

Ethernet de 1 Gigabit

Porta SDHC

Porta SDHC (Secure Digital High-Capacity) 

para uso futuro

X8-X15 (1 GE SFP)

X16-X19 (10 GE SFP+)

Interfaces SFP de 1 Gigabit Ethernet que 
podem ser usadas durante a operação 
para comunicações de Ethernet via cabos 
de cobre ou �bra de alta velocidade

Portas de 10 Gigabit Ethernet que podem ser 
usadas durante a operação
*X16, X18 e X19 são projetadas com um "ponto" para 
representar portas com uma ligação direta para a CPU do 
dispositivo para obter um melhor resultado; X17 
compartilha a ligação da CPU com X0–X15.

Porta MGMT (1 GE)
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Painel traseiro do NSA 6600

AVISO: possível perigo da ventoinha 

Este manual contém declarações específicas de cuidado e advertência quando aplicáveis. Leia as instruções de segurança 
antes do uso. Consulte Informações normativas e sobre a segurança dos produtos na página 51.

I

o

Compartimento de
expansão

Ventoinhas (2)

Fonte de alimentação

Para módulos de expansão 

aprovados pela SonicWall

Ventoinhas duplas de 

auto-otimização para controle de 

temperatura do sistema

Fornece energia para o dispositivo SonicWall, 

conectando o adaptador CA e ligando o dispositivo
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3

Configuração inicial

Esta seção fornece uma visão geral dos tipos de WAN disponíveis, uma seção para registrar as informações de configuração e 
informações e de procedimentos de configuração inicial.

� Determinação do tipo de WAN na página 20

� Requisitos do sistema na página 21

� Registro de informações de configuração na página 21

� Configuração inicial na página 23

� Conexão com a internet na página 26

� Solução de problemas em conexões na página 30
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Determinação do tipo de WAN
Antes de configurar o dispositivo SonicWall NSA, você deverá 
determinar o tipo de conexão WAN que a sua instalação usará. 
O SonicWall é compatível com os seguintes tipos:

� Estático – Configura o dispositivo para uma rede que usa 
endereços IP estáticos.

� DHCP – Configura o dispositivo para solicitar as 
configurações de IP de um servidor DHCP na Internet. 

� PPPoE – O Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) é 
normalmente usado com um modem DSL. Se o ISP exigir 
software de desktop com nome de usuário e senha, 
selecione NAT com o modo PPPoE. 

� PPTP – O Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) é usado 
para estabelecer conexão com um servidor remoto. O PPTP 
geralmente aceita implementações mais antigas do 
Microsoft Windows que exigem conectividade de 
encapsulamento. 

� L2TP – o Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) é usado para 
transmitir dados de Layer 2 por IP ou outras redes roteadas 
de Layer 3. Os ISPs (Provedores de Serviços de Internet) 
usam-no com frequência para habilitar redes privadas 
virtuais (VPNs) para clientes na internet. Não efetua 
criptografia do tráfego de rede. Se o L2TP não estiver 
disponível no assistente de configuração, é possível 
configurá-lo posteriormente na interface de 
gerenciamento do SonicOS.

� Modo de cabo (cabo de 2 portas) — Insere o dispositivo na 
rede usando duas interfaces emparelhadas. Os tipos de 
Modo de cabo disponíveis incluem Bypass, Inspecionar e 
Proteger. O modo Bypass permite a inserção rápida e não 
interruptiva no caminho de dados. O modo Inspecionar 
alarga o modo Bypass, passando a abranger a inspeção do 
tráfego para fins de classificação e relatórios de fluxo. 
O modo Proteger disponibiliza uma inspeção SonicWall 
ReAssembly-Free Deep Packet Inspection™ (RF-DPI) e um 
controle do tráfego de rede integrais. 

O modo Proteger proporciona o mesmo nível de visibilidade e 
imposição que as implantações convencionais de NAT ou 
modo de ponte L2, mas sem quaisquer transformações de L3/
L4 e sem alterações de ARP ou comportamento de 
roteamento. Se o Modo de cabo não estiver disponível no 
assistente de configuração, é possível configurá-lo 
posteriormente na interface de gerenciamento do SonicOS. 

� Modo de Tap (Tap de 1 porta)  — Com uma única interface, 
o firewall se conecta a e recebe pacotes espelhados de uma 
porta de switch SPAN adjacente. É idêntico ao modo 
Inspecionar no Modo de cabo, mas inclui uma única porta 
e está fora do caminho físico do tráfego.

NOTA: Ao operar no Modo de cabo, a interface MGMT do 
firewall será usada para gerenciamento local. Para habilitar 
o gerenciamento remoto e atualizações de inteligência de 
aplicativos e serviços de segurança dinâmica, deve ser 
configurada uma interface de WAN (separada das interfaces 
do Modo de cabo) para conectividade com a Internet.
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Requisitos do sistema
Antes de iniciar o processo de configuração, verifique se 
você tem: 

� Uma conexão à Internet

� Um navegador da Web que suporte Java Script e 
carregamentos HTTP 

Registro de informações de 
configuração
Use esta seção para registrar as informações de configuração. 
Não se esqueça de guardá-las para referência futura. 

Informações do registro

Navegadores suportados

Navegador aceito
Número da versão do 
navegador

Internet Explorer 9.0 e posterior

Chrome 18.0 e posterior

Firefox 16.0 e posterior

Safari 5.0 e posterior executado 
em máquinas que não usem 
Windows

NOTA: O endereço IP da interface MGMT padrão é 
192.168.1.254.

Número de série: Anote o número de série 
localizado no painel inferior do 
seu dispositivo SonicWall NSA.

Código de autenticação: Anote o código de autenticação 
localizado no painel inferior do 
seu dispositivo SonicWall NSA.
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Informações de rede Informações do administrador

Informações do Provedor de Serviços 
da Internet (ISP)
Anote as seguintes informações sobre o serviço de internet atual:

Endereço IP da 
LAN: 

Selecione um endereço IP estático para o 
seu dispositivo SonicWall NSA que esteja 
dentro do alcance da sua rede local. 
(o endereço padrão de X0 é 
192.168.168.168)

Máscara de 
sub-rede: 

Registre a máscara de sub-rede para a rede 
local (a máscara padrão é 255.255.255.0). 
Os dispositivos do cliente que se conectem 
através da interface LAN do dispositivo 
recebem endereços IP nesta rede (os 
endereços de cliente padrão atribuídos 
pelo servidor DHCP do SonicOS encontram-
se na sub-rede 192.168.168.0/24). 

Endereço IP de 
WAN:

Selecione um endereço IP estático para a 
interface WAN Ethernet (X1). Esta 
configuração só será aplicada se você estiver 
usando um Provedor de serviços de internet 
(ISP) que atribua um endereço IP estático.

Interface de 
Modo de cabo e 
interface 
emparelhada:

Se estiver usando o Modo de cabo, 
introduza as duas interfaces 
emparelhadas. Elas podem estar em 
qualquer zona que não seja sem fio.

Interface de Tap: Se estiver usando o Modo de Tap, 
introduza a interface e, opcionalmente, a 
interface do switch usadas.

Nome do administrador: Selecione um nome de conta de 
administrador. (o padrão é admin)

Senha do administrador: Selecione uma senha de 
administrador. (o padrão é 
password)

Se você 
estiver 
conectando 
com DHCP

Em geral, nenhuma informação é necessária. 
No entanto, alguns provedores podem exigir 
um nome de host.

Nome do host:

Se você 
estiver 
conectando 
com um 
endereço IP 
estático

Endereço IP: _____._____._____._____

Máscara de sub-
rede:_____._____._____._____

Gateway padrão: _____._____._____._____

DNS primário: _____._____._____._____

DNS 2 (opcional): _____._____._____._____

DNS 3 (opcional): _____._____._____._____
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Configuração inicial
O diagrama abaixo ilustra como conectar seu computador de gerenciamento ao dispositivo SonicWall NSA para a configuração inicial. 

NOTA: A configuração da porta do dispositivo varia de acordo com a plataforma, mas o local da porta MGMT é semelhante 
em todos os dispositivos SonicWall NSA 2600/3600/4600/5600/6600.

MGMT

Dispositivo SonicWall

Computador de gerenciamento

Ethernet

120 V CA

(EUA)

        

    

SonicWall NSA 5600 CONSOLE     

SDHC

MGMT X17 

X16 X14 X12 X10 X8 X6 X4
1GE10GE

X2 X0

X1X3X5X7X9X11X13X15

ALARM

M0

TEST

PWR 

MGMT
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As seções a seguir fornecem informações iniciais de 
configuração e instruções para conectar o dispositivo 
SonicWall NSA para efeitos de configuração inicial:

� Conexão com a porta MGMT na página 24

� Alimentação do NSA na página 24

� Atividade dos LEDs do SonicWall NSA na página 24

� Usar o assistente de configuração na página 25

Conexão com a porta MGMT

A porta MGMT é uma interface Ethernet de 1 gigabit dedicada, 
destinada ao gerenciamento do dispositivo e ao acesso no 
modo de segurança.

1 Conecte uma extremidade do cabo Ethernet fornecido 
ao computador que você está usando para gerenciar o 
dispositivo SonicWall NSA. 

2 Conecte a outra extremidade do cabo Ethernet à porta 
MGMT no seu dispositivo SonicWall NSA. 

Alimentação do NSA

Conecte o cabo de alimentação CA do dispositivo SonicWall 
NSA a uma tomada elétrica adequada. 

Para obter mais informações sobre os requisitos de 
alimentação, consulte Informações normativas e sobre a 
segurança dos produtos na página 51 neste documento.

Atividade dos LEDs do SonicWall NSA
Os LEDs de energia do painel frontal acendem em azul quando 
o dispositivo está ligado. 

O LED de teste ou LED de alarme pode acender e piscar enquanto 
o dispositivo realiza uma série de testes de diagnóstico. Quando 
esses LEDs não estiverem mais acesos, mas os LEDs de energia 
permanecerem acesos, o dispositivo SonicWall NSA estará pronto 
para ser configurado. Isso normalmente ocorre alguns minutos 
depois que a energia for ligada. 

Se os LEDs de teste ou de alarme permanecerem acesos depois 
que o SonicWall NSA esteja completamente ligado, reinicie o 
dispositivo desligando a energia. Em seguida, aguarde 
1 minuto e ligue-o à energia novamente. 

Para uma porta MGMT ou Gigabit Ethernet de cobre conectada, o 
LED de ligação acende em verde ou âmbar, dependendo da taxa 
de transferência do link, indicando uma conexão ativa:

� Âmbar indica 1 Gbps

� Verde indica 100 Mbps

� O LED esquerdo apagado com o LED direito aceso indica 
10 Mbps
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Usar o assistente de configuração
Quando você estiver pronto para começar a configuração 
inicial, configure seu computador de gerenciamento com um 
endereço IP estático na sub-rede 192.168.1.0/24, como 
192.168.1.20. Isso permitirá que o computador se conecte ao 
SonicOS por meio da interface MGMT. 

Para definir as configurações iniciais usando o 

assistente de configuração:

1 Com o computador ligado à porta MGMT do 
dispositivo, inicie o navegador da web e navegue até o 
endereço IP da interface MGMT padrão: 
http://192.168.1.254

A tela inicial exibe as opções para lançar o assistente de 
configuração ou configurar o dispositivo manualmente.

2 Inicie o assistente de configuração do SonicOS clicando 
no primeiro link aqui. Este assistente ajuda a configurar 
rapidamente o dispositivo SonicWall para proteger sua 
conexão à internet. 

3 Siga os prompts na tela para configurar a senha de 
administrador e as configurações de rede. 

Se um servidor DHCP estiver disponível na rede, o 
assistente solicita as configurações de IP dele. Você 
pode clicar em Próximo para aceitar ou em Config. 
manual para inserir um endereço IP estático e outras 
configurações de rede. 

Na tela de configuração manual, clique em Tentar 
novamente para reverter para DHCP ou insira suas 
próprias configurações e, em seguida, clique em Próximo.

NOTA: desative o software de bloqueio de pop-up ou 
configure seu navegador da web para permitir pop-ups e 
cookies.
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4 Depois de concluído, clique em Concluído na tela 
Configuração concluída.

5 Continue para Conexão com a internet na página 26 para 
conectar o dispositivo para obter acesso à internet.

Em seguida, consulte Registro, licença e atualização na 
página 31 para dar início ao processo de registro. 

Conexão com a internet
Após a conclusão da configuração inicial, conecte fisicamente 
as interfaces LAN e WAN do SonicWall NSA aos dispositivos de 
rede adequados no seu ambiente de forma a proporcionar 
acesso a redes externas ou à internet. 

O diagrama Acesso à internet ilustra como conectar seu 
computador ao dispositivo SonicWall NSA para obter acesso à 
internet.

Temas:

� Conexão com a porta LAN na página 28

� Conexão com a porta WAN na página 28

� Teste da conexão da internet na página 29

NOTA: a conectividade à internet é necessária para o 
processo de registro do produto recomendado. Para o 
acesso inicial à internet, conecte o seu computador à 
interface NSA X0 ou à sub-rede LAN. 
Não é possível acessar a internet ou outros destinos 
externos se estiver conectado à interface MGMT e sem 
primeiro configurar um gateway padrão nas 
configurações da interface.
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Acesso à internet

Dispositivo SonicWall

120V AC 

(U.S.)

    

    

SonicWall NSA 5600 CONSOLE     

SDHC

MGMT X17 

X16 X14 X12 X10 X8 X6 X4
1GE10GE

X2 X0

X1X3X5X7X9X11X13X15

ALARM

M0

TEST

PWR 

X0 (LAN)

X1 (WAN)

Internet Ethernet

XX1X

X0

X1
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Conexão com a porta LAN

1 Conecte uma extremidade de um cabo Ethernet ao seu 
switch de rede local, a outro dispositivo de rede ou ao 
seu computador. 

2 Conecte a outra extremidade do cabo Ethernet à porta 
X0 (LAN) do dispositivo SonicWall NSA. 

Conexão com a porta WAN

1 Conecte uma extremidade do cabo Ethernet à conexão 
com a Internet.

Se você tiver um roteador, um modem DSL ou um 
modem a cabo, conecte o cabo de Ethernet a uma 
porta LAN no roteador ou no modem.

2 Conecte a outra extremidade do cabo Ethernet à porta 
X1 (WAN) do dispositivo SonicWall NSA. 

NOTA: Se a X1 estiver configurada no Modo de cabo, 
configure uma interface diferente com um dos outros 
tipos de WAN disponíveis para essa etapa.
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Teste da conexão da internet 

Para testar a conexão com a internet:

1 Após sair do assistente de configuração, conecte seu 
computador à sub-rede LAN ou diretamente à porta 
X0 (LAN). 

2 Direcione o seu navegador para o endereço IP X0 
configurado durante a configuração inicial (padrão: 
192.168.168.168).

3 Se a página de login for exibida, efetue o login na 
interface de gerenciamento do SonicOS como 
administrador (padrão: admin), usando a senha 
configurada (padrão: senha).

4 Abra uma janela de prompt de comando no 
computador e digite o comando: 
ping sonicwall.com

5 Abra outro navegador da web e navegue para: 
https://www.sonicwall.com

Se você conseguir visualizar a página inicial da SonicWall, o 
dispositivo SonicWall NSA estará configurado corretamente.

Se não for possível ver a página inicial da SonicWall, tente uma 
das seguintes soluções:

� Verifique se as configurações de conexão de área local 
do seu computador estão definidas para usar DHCP ou 
um IP estático na sub-rede de LAN.

� Verifique se a interface de WAN que está sendo usada 
para a conectividade com a internet não está 
configurada no Modo de cabo ou Modo de Tap.

� Renove o endereço DHCP do seu computador ou 
reinicie-o para aceitar novas configurações de rede do 
servidor DHCP no dispositivo da SonicWall.

� Reinicie o roteador de internet para estabelecer 
comunicação com o cliente DHCP do dispositivo da 
SonicWall.

� Para obter mais sugestões, consulte Solução de 
problemas em conexões na página 30. 

NOTA: os problemas de conectividade da WAN não 
estão relacionados à conclusão do processo de registro 
do MySonicWall.
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Solução de problemas em 
conexões
Use as sugestões nesta seção para solucionar problemas 
relacionados com as conexões de MGMT e de LAN.

Solução de problemas da conexão de 
MGMT
Se você não conseguir estabelecer conexão com o dispositivo 
SonicWall NSA ou o assistente de configuração não for exibido, 
verifique o seguinte:

� Você digitou corretamente o endereço IP de gerenciamento 
do SonicWall NSA, começando por "http://" ou"https://" no 
seu navegador da web? 

� Você tentou reiniciar a estação de gerenciamento 
enquanto ela estava conectada ao dispositivo SonicWall?

� As configurações de conexão de área local do seu computador 
estão definidas para usar um endereço IP estático na 
sub-rede 192.168.1.0/24?

� O cabo Ethernet está conectado ao computador e à porta 
MGMT do dispositivo?

� O clipe de conector do cabo de rede está devidamente 
encaixado na porta do dispositivo de segurança?

Solução de problemas da conexão LAN

Se você não vir o prompt para fazer login no SonicOS ao 
direcionar o seu navegador para o endereço IP X0 (LAN), 
considere o seguinte:

� Você digitou corretamente o endereço IP para a interface 
X0 da SonicWall NSA no seu navegador da web, começando 
por "http://" ou "https://"? 

� Você tentou reiniciar a estação de gerenciamento 
enquanto ela estava conectada ao dispositivo SonicWall?

� As configurações de conexão de área local do seu 
computador estão definidas do mesmo modo que uma das 
opções a seguir?:

� Obter um endereço IP automaticamente usando DHCP 

� Um endereço IP estático na sub-rede de LAN padrão 
(192.168.168.0/24)

� Um endereço IP estático na sub-rede de LAN 
configurada, caso a tenha alterado durante a 
configuração inicial

� O cabo Ethernet está conectado ao computador e à porta 
X0 (LAN) do dispositivo?

� O clipe de conector do cabo de rede está devidamente 
encaixado na porta do dispositivo de segurança?
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4

Registro, licença e atualização

Esta seção fornece instruções para o registro no MySonicWall, serviços de segurança de licenciamento e a atualização do firmware 
do dispositivo SonicWall NSA.

� Uso do MySonicWall na página 32

� Criação de uma conta MySonicWall na página 32

� Resumo do registro na página 33

� Registro no SonicOS na página 33

� Opções alternativas de registro na página 33

� Licenciamento de serviços de segurança na página 35

� Ativação de licenças usando uma chave na página 37

� Atualização do firmware na página 37

O registro é uma parte importante do processo de configuração e é necessário para receber os benefícios dos serviços de 
segurança, atualizações de firmware e suporte técnico da SonicWall.

Proposta DOCUMENTOS TECNICOS COMPLEMENTARES (0806193)         SEI 0001030-68.2020.6.02.8000 / pg. 717



32 SonicWall NSA 2600/3600/4600/5600/6600 Guia de noções básicas

Uso do MySonicWall
O SonicWall precisa de uma conta MySonicWall antes da 
configuração do dispositivo. Se você já tiver uma conta 
MySonicWall, vá para Resumo do registro na página 33.

O MySonicWall é usado durante o registro do dispositivo 
SonicWall e para ativar ou adquirir licenças para serviços de 
segurança, suporte ou softwares específicos para seu aparelho 
SonicWall. 

Para uma configuração de alta disponibilidade, o MySonicWall 
fornece uma maneira de associar uma unidade secundária que 
pode compartilhar licenças de serviço de segurança com o 
dispositivo principal. 

Criação de uma conta 
MySonicWall
Uma conta MySonicWall é necessária para registrar o 
dispositivo SonicWall NSA. Você pode criar uma nova conta 
MySonicWall usando qualquer computador em: 
https://www.mysonicwall.com

Para criar uma conta MySonicWall:

1 Em seu navegador da Web, acesse:
https://www.mysonicwall.com

2 Na tela de login, clique no link Registre-se agora.

3 Preencha o formulário de registro e clique em Registrar. 

4 Verifique se as informações estão corretas e clique em 
Enviar.

5 Para confirmar se a conta foi criada, clique em Continuar.

NOTA: As informações de registro do MySonicWall não 
são vendidas por ou compartilhadas com outra empresa.
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Resumo do registro
Embora existam várias maneiras de registrar seu novo 
dispositivo SonicWall, a SonicWall recomenda que o registro 
seja feito pela da interface de gerenciamento SonicOS. 

Esta seção descreve como registrar e licenciar seu aparelho 
pelo SonicOS, bem como as opções alternativas disponíveis no 
MySonicWall. 

Registro no SonicOS
Depois de concluir o Assistente de configuração e estabelecer 
uma conexão bem-sucedida como o dispositivo SonicWall NSA, 
você estará pronto para registrar o dispositivo de segurança. 

1 Faça login no seu dispositivo SonicWall. Use as 
configurações padrão LAN (X0) (https://

192.168.168.168 e admin/password) ou, se você 
alterou estes campos durante o processo de 
configuração inicial, use o novo endereço de IP e as 
novas credenciais. Em seguida, clique em Login.

2 Navegue para a página Sistema > Status. 

3 A tela exibe uma mensagem indicando que seu dispositivo 
SonicWall não está registrado. Clique no link Registrar. 

4 Digite seu nome de usuário (seu endereço de email) e 
sua senha do MySonicWall nos campos apropriados. 
Em seguida, clique em Enviar. 

5 O servidor de licenciamento adquire as informações 
necessárias diretamente do dispositivo. Se solicitado, 
especifique, opcionalmente, um Nome amigável ou um 
Grupo de produtos para o dispositivo SonicWall.

6 Confirme a notificação de conclusão de registro 
clicando em Continuar. A página Licenças > 
Gerenciamento de licença listará todos os Serviços de 
segurança associados ao seu dispositivo. 

Opções alternativas de registro
Se você registrou seu aparelho SonicWall pela interface do 
SonicOS, vá para Licenciamento de serviços de segurança na 
página 35.

Embora ao SonicWall recomende expressamente registrar seu 
dispositivo usando a interface do SonicOS, você tem a opção 
de usar o MySonicWall para registrar seu dispositivo. 

NOTA: Se você não tiver criado uma conta MySonicWall, 
consulte Criação de uma conta MySonicWall na página 32.
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Registro em MySonicWall

Para registrar o dispositivo diretamente no MySonicWall:

1 Faça login na sua conta MySonicWall. Se você não 
tiver uma conta, crie uma em: 
https://www.mysonicwall.com

2 Digite o número de série do dispositivo SonicWall no 
campo Registre um produto. O número de série é 
exibido na página Sistema > Status e na parte inferior 
do seu dispositivo.

3 Clique em Next (Avançar). 

4 Insira um Nome amigável para o dispositivo.

5 Selecione o Grupo de produtos na lista suspensa, se 
disponível. 

6 Insira o Código de autenticação do dispositivo. 
O código de autenticação é exibido na página Sistema > 
Status e na parte inferior do seu dispositivo.

7 Clique em Registro.

Sincronização manual de licenças

Para sincronizar manualmente licenças com o 
MySonicWall pela interface do SonicOS:

1 Faça login no seu dispositivo e navegue até a página 
Sistema > Licenças.

2 Localize a seção Gerenciar serviços de segurança online.

3 Clique no botão Sincronizar para sincronizar licenças 
com o MySonicWall.

Uso do conjunto de chaves de licença
O MySonicWall fornece um conjunto de chaves de licença 
criptografadas para cada dispositivo registrado. Você pode usar 
o conjunto de chaves de licença para aplicar manualmente 
todas as licenças ativas para o seu dispositivo SonicWall.

Para obter e aplicar o conjunto de chaves de licença:

1 Faça login na sua conta MySonicWall e clique no link 
referente ao dispositivo. 

2 Na página Gerenciamento de serviços, clique no link 
Exibir conjunto de chaves de licença. 

3 Clique no texto criptografado e pressione Ctrl+A para 
selecionar todo o conjunto de chaves. Em seguida, 
copie-o para sua área de transferência. 
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4 Faça login no seu dispositivo e navegue até a página 
Sistema > Licenças. 

5 Localize a seção Atualização manual e cole o conjunto 
de chaves no campo apropriado.

6 Quando terminar de inserir o conjunto de chaves, 
clique em Enviar.

Licenciamento de serviços de 
segurança
Para licenciar um serviço de segurança, acesse primeiro a 
página Gerenciamento de serviços no MySonicWall. A página 
Gerenciamento de serviços é específica do seu produto e lista 
serviços de segurança, opções de suporte e software que você 
pode comprar ou testar com uma versão de avaliação gratuita.

Para acessar a página Gerenciamento de serviços, opte por 
um dos seguintes procedimentos:

� Efetue login no seu dispositivo, navegue para Sistema > 
Licenças, clique no link Para ativar, atualizar ou renovar 
serviços, clique aqui e, em seguida, insira as suas 
credenciais do MySonicWall.

� Direcione o seu navegador para https://
www.mysonicwall.com, insira as suas credenciais do 
MySonicWall e, em seguida, navegue para Meus produtos > 

Gerenciamento de produtos e clique no nome do seu 
dispositivo ou número de série.

Em seguida, role para baixo até a seção Serviços aplicáveis 
para selecionar uma avaliação gratuita ou adquirir o serviço:

� Avaliação gratuita do serviço – Clique no ícone Testar, na 
coluna Ação, para o serviço de segurança que deseja 
experimentar por um período gratuito de 30 dias. A 
avaliação gratuita é automaticamente ativada e informa a 
data de expiração da avaliação. A página de Gerenciamento 
de serviço exibe informações atualizadas sobre o serviço de 
teste gratuito.

� Comprar um serviço – Clique no ícone do carrinho de 
compras para comprar um serviço de segurança. Na página 
Comprar um serviço, especifique a quantidade de licenças 
desejadas e clique em Adicionar ao carrinho. Quando o(s) 
item(ns) tiver(em) sido adicionado(s), clique no botão Fazer 
pagamento. Siga as instruções para finalizar sua compra. 

Software e serviços aplicáveis
Na página Gerenciamento de serviços em MySonicWall, a 
seção Serviços aplicáveis lista os serviços disponíveis para o 
seu produto. 

A coluna Status indica se o serviço é Licenciado, Não licenciado 
ou Expirado. A coluna Ação permite comprar ou ativar serviços 
adicionais. 
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Os seguintes produtos e serviços estão disponíveis para o 
dispositivo SonicWall NSA:

� Pacotes de serviço:

� Advanced Gateway Security Suite (AGSS)

� Comprehensive Gateway Security Suite (CGSS)

� Client/Server Anti-Virus Suite

� Serviços de gateway:

� Capture Advanced Threat Protection

� Gateway AV/Anti-Spyware/Intrusion Prevention

� Visualização de aplicativos

� Controle de aplicativos

� Inspeção profunda de pacotes para SSL (DPI-SSL)

� Inspeção profunda de pacotes para SSH (DPI-SSH)

� Filtragem de conteúdo: edição Premium

� Comprehensive Anti-Spam Service (CASS)

� Filtro de botnets

� SonicOS Expanded

� Alta disponibilidade estável

� Serviço de Clustering ativo/ativo (exclusivo para NSA 
6600)

� Software de desktop e servidor:

� Enforced Client Anti-Virus and Anti-Spyware

� Global VPN Client

� Cliente de filtragem de conteúdo

� Analyzer

� SSL VPN

� Virtual Assist

� Software WAN Acceleration

� Cliente do WAN Acceleration

� Serviços de suporte:

� Suporte dinâmico 24x7

� Suporte dinâmico 8x5

� Atualizações de software e firmware

� Garantia de hardware

NOTA: Os serviços aplicáveis por plataforma podem 
alterar. Consulte MySonicWall para obter a lista atual de 
serviços disponíveis para o seu dispositivo.
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Ativação de licenças usando 
uma chave
Se você registrou seu dispositivo pelo SonicOS, todos os 
serviços licenciados já estarão ativados. Você pode ir para 
Atualização do firmware na página 37.

Se você adquiriu uma assinatura de serviço ou atualização de 
um representante de vendas separadamente, você terá uma 
Chave de ativação para o serviço. Essa chave será enviada para 
seu e-mail após suas compras online ou você poderá encontrá-
la na parte da frente do certificado incluído em sua compra.

Para ativar as licenças de serviço usando a chave:

1 Faça login na sua conta MySonicWall. 

2 Na página Meus produtos, clique no nome do 
dispositivo para abrir a página Gerenciamento de 
serviços. A tabela Serviços aplicáveis exibe uma lista de 
serviços que já estão licenciados ou estão disponíveis 
para licença em seu dispositivo SonicWall. 

Observe que a sua compra inicial pode ter incluído os 
serviços de segurança ou outro software fornecido com 
o aparelho. Estas licenças são ativadas no MySonicWall 
quando o dispositivo é entregue a você. 

3 Localize o serviço na seção Serviços aplicáveis e clique 
no ícone de chave. 

4 Digite ou cole o código da chave no campo Chave de 
ativação e clique em Enviar. 

Depois de ativar o serviço, as colunas Status e 
Expiração exibirão informações atualizadas quando 
regressar à página Gerenciamento de serviços. 

Atualização do firmware 
A SonicWall recomenda que você execute o firmware mais 
recente disponível no seu dispositivo de segurança. Você 
precisará atualizar o firmware instalado de fábrica para a 
versão mais recente disponível no MySonicWall.

Consulte as seções seguintes para atualizar uma imagem de 
firmware SonicOS existente para uma versão mais recente:

� Salvar um backup e exportar configurações na página 38

� Obtenção do firmware mais recente na página 38

� Atualização do firmware na página 39

� Uso do Modo de segurança para atualizar o firmware na 
página 39

Proposta DOCUMENTOS TECNICOS COMPLEMENTARES (0806193)         SEI 0001030-68.2020.6.02.8000 / pg. 723



38 SonicWall NSA 2600/3600/4600/5600/6600 Guia de noções básicas

Salvar um backup e exportar 
configurações

Antes de iniciar o processo de atualização, faça um backup do 
sistema no dispositivo SonicWall. O recurso de backup salva 
uma cópia do estado atual do sistema, do firmware e das 
definições de configuração do seu dispositivo de segurança 
SonicWall, protegendo todas as configurações existentes, caso 
seja necessário retornar a um estado de configuração anterior. 

Também é possível exportar as configurações (preferências) 
para um arquivo na sua estação de gerenciamento local. Esse 
arquivo serve como backup externo das definições de 
configuração e pode ser importado novamente para o 
dispositivo de segurança da SonicWall, caso seja necessário 
reinicializar o firmware com as configurações padrão de fábrica. 

Para salvar um backup do sistema em seu dispositivo e 

exportar as definições de configuração: 

1 Na página Sistema > Configurações, clique em Criar 
backup. O SonicOS faz um "instantâneo" do estado 
atual do sistema, do firmware e das definições de 
configuração que será a nova imagem de firmware de 
backup do sistema. A criação de um novo backup 
substitui a imagem de Backup do sistema, caso exista. 
A entrada Backup do sistema é exibida na tabela 
Gerenciamento de firmware. 

2 Para exportar suas configurações para um arquivo local, 
clique em Exportar configurações. Uma janela pop-up 
exibe o nome do arquivo salvo.

3 Na janela de pop-up, clique em Exportar.

Obtenção do firmware mais recente

Para obter um novo arquivo de imagem de firmware 

SonicOS:

1 Em um navegador do computador de gerenciamento, 
faça login na sua conta MySonicWall:
https://www.mysonicwall.com

2 Em MySonicWall, clique em Downloads no painel de 
navegação esquerdo para exibir a tela Central de 
download.

3 Dependendo da sua plataforma, selecione Firmware 
NSA 2600, Firmware NSA 3600, Firmware NSA 4600, 
Firmware NSA 5600 ou Firmware NSA 6600 na lista 
suspensa Tipo de software para exibir as versões de 
firmware disponíveis. 

4 Localize a versão do firmware que você deseja e clique 
no link para baixá-lo em um local conveniente no seu 
computador. Você pode fazer download das notas de 
versão e de outros arquivos associados da mesma forma. 
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Atualização do firmware

O dispositivo deve ser devidamente registrado antes de o 
firmware poder ser atualizado. Para obter mais informações, 
consulte Registro no SonicOS na página 33.

Para carregar firmware novo para seu dispositivo da 

SonicWall e reinicializar com as definições de 

configuração atuais:

1 Faça download do arquivo de imagem do firmware do 
SonicOS a partir do MySonicWall e salve-o em um local 
conveniente no seu computador local. 

2 Direcione o seu navegador para o endereço IP do 
dispositivo e efetue login como administrador.

3 Na página Sistema > Configurações, clique em Carregar 
novo firmware.

4 Navegue até o local em que salvou o arquivo de 
imagem do firmware do SonicOS, selecione o arquivo e 
clique em Carregar. 

Após a conclusão do carregamento do firmware, este 
será exibido na tabela Gerenciamento de firmware.

5 Clique no ícone de inicialização da linha Firmware 
carregado – Novo! para reiniciar o dispositivo com o 
novo firmware, usando as definições de configuração 
existentes.

6 Na caixa de diálogo de confirmação, clique em OK. O 
dispositivo é reiniciado e a página de login é exibida.

7 Digite seu nome de usuário e sua senha. As 
informações da nova versão de imagem do SonicOS são 
exibidas na página Sistema > Status.

Uso do Modo de segurança para 
atualizar o firmware

Se você não conseguir estabelecer conexão com a interface de 
gerenciamento do SonicOS, reinicie o dispositivo de segurança 
em Modo de segurança. O recurso Modo de segurança 
permite recuperar rapidamente de estados de configuração 
incertos com uma interface de gerenciamento simplificada que 
inclui as mesmas configurações disponíveis na página Sistema > 
Configurações.

O procedimento Modo de segurança usa um botão Modo de 

segurança embutido em um pequeno orifício próximo das 
portas USB na parte frontal do dispositivo da SonicWall.

Para usar o Modo de segurança para atualizar o 

firmware em um dispositivo de segurança da SonicWall:

1 Conecte seu computador à porta MGMT no dispositivo 
e configure seu computador com um endereço IP na 
sub-rede 192.168.1.0/24, como 192.168.1.20. 
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2 Use um objeto estreito e comprido, como um clipe 
esticado ou um palito, para pressionar e manter 
pressionado o botão Modo de segurança na parte frontal 
do dispositivo da SonicWall por mais de 20 segundos 
(possivelmente em um intervalo de 90 segundos).

A luz de teste começa a piscar depois de o dispositivo 
ter reinicializado no Modo de segurança. 

3 Direcione o seu navegador para http://192.168.1.254 
para acessar a interface de gerenciamento de Modo de 
segurança. 

4 Clique em Carregar novo firmware e, em seguida, 
navegue até o local onde salvou a imagem de firmware 
do SonicOS, selecione o arquivo e clique em Carregar. 

5 Clique no ícone Inicializar na linha para realizar uma das 
seguintes opções:

� Firmware carregado – Novo!

Use esta opção para reiniciar o dispositivo com 
suas definições de configuração atuais.

� Firmware carregado com configurações padrão 
de fábrica – Novo!

Use esta opção para reiniciar o dispositivo com 
as definições de configuração padrão de fábrica.

6 Na caixa de diálogo de confirmação, clique em OK para 
continuar. 

7 Depois de uma reinicialização bem-sucedida do 
firmware, a tela de login será exibida. 

Após o padrão de fábrica, será apresentada a tela de 
login inicial que exibe as opções para lançar o assistente 
de configuração ou fazer login no SonicOS e configurar 
o dispositivo manualmente. Se você escolher a última 
opção, insira o nome de usuário e a senha padrão 
(admin/password) para acessar a interface de 
gerenciamento do SonicOS.

8 É possível continuar gerenciando o dispositivo a partir 
da interface MGMT em 192.168.1.254.

Se preferir conectar-se ao SonicOS por meio da interface 
de WAN ou LAN do dispositivo, faça o seguinte:

a Desconecte o seu computador do dispositivo.

b Reconfigure seu computador para obter 
automaticamente um endereço IP e um 
endereço de servidor DNS ou redefina-o para 
seus valores estáticos normais. 

c Conecte o computador à sua rede ou à interface 
desejada no dispositivo.

d Aponte seu navegador para o endereço IP da 
WAN ou LAN do dispositivo.

NOTA: Use http em vez de https no Modo de segurança.

CUIDADO: não desligue o dispositivo enquanto estiver 
reinicializando.
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5

Opções de suporte e treinamento

Essa seção fornece visões gerais de opções de suporte e treinamento ao cliente para o seu dispositivo SonicWall NSA. Para sua 
conveniência, a SonicWall oferece uma variedade de opções de treinamento e suporte online.

� Suporte ao cliente na página 42

� Base de dados de conhecimento na página 42

� Fóruns de usuários na página 42

� Treinamento na página 42

� Documentação relacionada na página 43

� Idiomas adicionais suportados na página 43
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Suporte ao cliente
A SonicWall fornece suporte via telefone, e-mail e web a 
clientes que possuam uma garantia válida ou um contrato de 
suporte. 

Projetado para os ambientes críticos dos negócios, o suporte 
24x7 da SonicWall é um serviço de suporte técnico 
permanente que inclui suporte técnico por telefone, e-mail e 
pela web, atualizações contínuas de software e firmware, 
acesso direto a uma equipe de engenheiros de suporte de 
nível sênior, substituição de hardware Advance Exchange em 
caso de falha e acesso a ferramentas de suporte eletrônico.

Para obter mais informações, acesse: 
https://support.sonicwall.com/pt-br/essentials/support-offerings

Base de dados de conhecimento
A base de dados de conhecimento da SonicWall permite 
pesquisar por consultas que incluam palavras-chave únicas, 
sintomas ou detalhes, bem como filtrar resultados, visualizar, 
classificar, enviar por e-mail e imprimir artigos.

Para obter mais informações, acesse:
https://support.sonicwall.com/pt-br/kb-product-select

Fóruns de usuários
Os fóruns de usuários da SonicWall permitem a colaboração 
entre pares e o contato com especialistas para debater vários 
assuntos relacionados com a segurança e os dispositivos. Para 
acessar os fóruns, efetue login usando suas credenciais 
MySonicWall.

Para obter mais informações, acesse: 
https://forum.sonicwall.com

Treinamento
A SonicWall oferece um extenso currículo de vendas e 
treinamento técnico. O treinamento da SonicWall fornece E-
Training, treinamentos ministrados por instrutor, treinamentos 
personalizados, certificações técnicas e usa parceiros de 
treinamento autorizados.

Para obter mais informações, acesse: 
https://support.sonicwall.com/pt-br/training-product-select
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Documentação relacionada
A documentação técnica da SonicWall está disponível em 
MySonicWall e no portal de suporte, incluindo:

� Guias de administração do SonicOS

� Notas de versão do SonicOS

� Guias de atualização do SonicOS

� Guias de configuração do SonicOS

� Guias de implementação do SonicOS

� Guias de referência do SonicOS

Consulte a respectiva página de suporte da plataforma de seu 
dispositivo: 

https://support.sonicwall.com/pt-br/sonicwall-nsa-series/
2600/release-notes-guides

https://support.sonicwall.com/pt-br/sonicwall-nsa-series/
3600/release-notes-guides

https://support.sonicwall.com/pt-br/sonicwall-nsa-series/
4600/release-notes-guides

https://support.sonicwall.com/pt-br/sonicwall-nsa-series/
5600/release-notes-guides

https://support.sonicwall.com/pt-br/sonicwall-nsa-series/
6600/release-notes-guides

Idiomas adicionais suportados
Guias de noções básicas, guias de início rápido, guias de 
usuário, firmware de dispositivos e vários clientes finais da 
SonicWall estão disponíveis em vários idiomas. 

Após registrar o seu produto, você pode verificar o firmware 
aplicável ou o software do cliente final em MySonicWall. Novos 
lançamentos são publicados à medida que sejam 
disponibilizados, pelo que pode visitar periodicamente esta 
página para obter firmware, software e documentos adicionais.

本地化固件和文档通知

SonicWall《入门指南》、《快速入门指南》、《用户指

南》、设备固件和多种终端用户客户端现已支持多种语
言。请从 https://support.sonicwall.com/zh-cn 查找可用的中

文文档。

请按照《入门指南》或《快速入门指南》中的说明，在

MySonicWall 网站 https://www.mysonicwall.com 注册您的设

备。注册完成后，您可以在 MySonicWall 网站查看相应的

固件和终端用户客户端软件。我们会在第一时间发布可用
的新版本，请定期检查以获取最新的固件、软件和文档。
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ローカライズ版ファームウェアお
よびドキュ メン トについて

SonicWall 導入ガイ ド、 クイ ッ ク  スター ト  ガイ ド、 ユー

ザ ガイ ド、 装置用ファームウェア、 および多彩なエンド

ユーザ クライアン トが複数の言語で利用できるようにな

りました。 利用可能な日本語ドキュ メン トは、
https://support.sonicwall.com/ja-jp をご覧下さい。

導入ガイ ド またはク イ ッ ク  ス ター ト  ガイ ドの手順に

沿って、 MySonicWall ( https://www.mysonicwall.com) で製

品を登録します。 製品の登録後に、 利用可能なファーム
ウェアまたはエン ドユーザ クライアン ト を  MySonicWall

上で確認できます。 新しいリ リースは利用可能になると
公開されるので、 フ ァームウェア、 ソフ トウェア、 およ
びドキュ メン ト を定期的に確認して ください。

펌웨어 및 문서 한글화 안내
SonicWall Getting Started 가이드, Quick Start 가이드, 사용자
가이드, 어플라이언스 펌웨어 및 다양한 엔드유져 클라이
언트가 다국어를 지원합니다. 다음에서 사용 가능한 한국
어 문서를 찾아 보세요. 

Getting Started 가이드 또는 Quick Start 가이드에 있는 절차
에 따라 https://www.mysonicwall.com 에서 제품 등록을 하

세요. 제품 등록 후, MySonicWall에서 적용 가능한 한국어
펌웨어 또는 사용자 클라이언트 소프트웨어를 확인할   수
있습니다. 새로운 버젼은 사용 가능할 때 등록됩니다. 그러
므로, 추가되는 한국어 펌웨어, 소프트웨어와 문서가 있는
지 주기적으로 체크하세요
https://support.sonicwall.com/ko-kr.

Notificação de Firmware e 
Documentação Localizada

As Guias de noções básicas, Guias de início rápido, Guias de 
Usuário, firmware de aplicações e vários clientes de usuário 
final da SonicWall estão agora disponíveis em várias línguas. 
Pode encontrar a documentação disponível em português em 
https://support.sonicwall.com/pt-br.

Siga as instruções da Guia de noções básicas ou Guia de início 
rápido para registrar seu produto em MySonicWall no 
https://www.mysonicwall.com. Depois de registrar o produto, 
você pode procurar firmware ou clientes de usuário final 
aplicáveis em MySonicWall. Novos lançamentos são 
publicados tão pronto estejam disponíveis, assim que pode 
visitar periodicamente esta página para ver firmware, software 
e documentos adicionais.
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6

Instruções de montagem do rack e do trilho

Esta seção fornece instruções de montagem com ilustrações para o rack e o trilho para dispositivos SonicWall NSA 3600, NSA 4600, 
NSA 5600 e NSA 6600. O dispositivo SonicWallNSA 2600 não usa trilhos, mas inclui orelhas de rack que permitem uma fixação 
direta no dispositivo e no rack para fins de montagem. 

Para obter informações sobre segurança, relacionadas com a montagem de racks e outros aspectos da instalação de produtos, 
consulte Informações normativas e sobre a segurança dos produtos na página 51.

� Montagem do trilho e do rack na página 46
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Montagem do trilho e do rack

PARAFUSOS M4 X 8ARRUELAS X 8

Fixe 4 parafusos no trilho.

Monte o trilho deslizante

A B 

A 

B 
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PARAFUSOS M5 X 8

PORCAS M5 X 8 

Monte o trilho deslizante

Fixe 2 parafusos laterais no trilho.

C 

C 
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Monte o trilho interno no chassi

Fixe 6 parafusos para conectar a canaleta interna ao chassi.

PARAFUSOS M4 X 6

D 

D 
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Insira a canaleta na moldura

Puxe a presilha para baixo para separar.

Deslize as canaletas internas pelos trilhos.
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7

Informações normativas e sobre a segurança dos produtos

Essa seção fornece informações acerca da segurança, das normas e da garantia dos produtos.

� Instruções de segurança na página 52

� Informações sobre garantia na página 54

Modelo/tipo de norma Nome do produto

1RK29-0A9 NSA 2600

1RK26-0A2 NSA 3600

1RK26-0A3 NSA 4600

1RK26-0A4 NSA 5600

1RK27-0A5 NSA 6600
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Instruções de segurança
� Requisitos de instalação na página 52

� Advertência sobre a bateria de lítio na página 53

� Conexões por cabo na página 54

Requisitos de instalação

AVISO:

As seguintes condições são necessárias para a instalação correta:

1 O dispositivo SonicWall foi projetado para ser montado 
em um rack padrão de 19 polegadas. 

2 Use o equipamento de montagem recomendado pelo 
fabricante do rack e verifique se o rack é adequado para 
a aplicação.

3 Certifique-se de que não entra água ou umidade 
excessiva na unidade.

4 Permita que exista ventilação sem restrições em torno 
da unidade e através das portas de ventilação na lateral 
da mesma. É recomendável um mínimo de 1 pol. 
(26mm) de espaço livre. 

5 Mantenha os cabos afastados de linhas de energia, 
instalações de iluminação fluorescente e fontes de 

ruído como rádios, transmissores e amplificadores de 
banda larga.

6 Monte o dispositivo em um local afastado da luz solar 
direta e de fontes de calor. Recomenda-se uma 
temperatura máxima de 104 ºF (40 ºC).

7 Se instalado em um conjunto fechado ou com vários 
racks, a temperatura de operação do rack poderá ser 
superior à temperatura ambiente. Portanto, deve-se 
considerar a instalação do equipamento em um 
ambiente compatível com a temperatura ambiente 
máxima recomendada.

8 Monte os dispositivos da SonicWall de forma uniforme 
no rack para evitar uma situação de risco devido a uma 
carga mecânica irregular.

9 Quatro parafusos de montagem, compatíveis com o 
projeto do rack, devem ser utilizados e apertados 
manualmente para garantir uma instalação segura. 
Escolha um local de montagem em que os quatro furos 
de fixação se alinhem com os das barras de montagem 
do rack de 19 polegadas. 

10 Um disjuntor de ramificação devidamente avaliado e 
aprovado deve ser fornecido como parte da instalação 
do edifício. Siga a regulamentação local quando 
comprar materiais ou componentes. 
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11 Deve-se prestar atenção à conexão do equipamento ao 
circuito de alimentação. Deve ser usado equipamento 
de classificação nominal adequado quando se lida com 
esse problema. Não sobrecarregue o circuito. 

12 Deve ser mantido um aterramento confiável do 
equipamento montado no rack. Deve ser dada 
especial atenção a conexões doa fonte de alimentação 
que não sejam diretas com os circuitos, como as 
réguas de energia. 

13 O cabo de alimentação incluído está aprovado para uso 
somente em países ou regiões específicas. Antes de usar 
um cabo de alimentação, verifique se está classificado e 
aprovado para uso no local onde se encontra.

14 Classificação mínima do cabo de alimentação para a 
União Europeia (CE): Cabo de alimentação certificado 
com uma capacidade de carga não inferior a um cabo 
flexível de baixa tensão revestido a PVC, conforme a 
norma IEC 60227, designação, H05 VV-F ou H05 VVH2-
F2 e classificado, pelo menos, para 3G 0,75 mm². 

15 A afirmação seguinte é aplicável apenas a produtos 
instalados em racks com a marca GS: Este equipamento 
não se destina ao uso em locais de trabalho com 
unidades de exibição, em conformidade com o artº 2 do 
regulamento alemão para locais de trabalho com 
unidades de exibição.

Apenas para NSA 6600:

1 Este produto não deve ser instalado nem usado um 
residência ou áreas públicas acessíveis ao público em 
geral. Quando instalado em escolas, o equipamento 
deve ser mantido em um local seguro e acessível 
apenas às equipes treinadas. 

2 Os parafusos devem ser apertados com uma ferramenta 
após a instalação e o acesso subsequente à parte traseira 
do produto. 

3 Antes de substituir a unidade de ventoinha, leia com 
atenção e siga as instruções fornecidas com a unidade.

Advertência sobre a bateria de lítio

A Bateria de lítio usada no dispositivo de segurança de internet 
da SonicWall não deve ser substituída pelo usuário. O 
dispositivo deve ser retornado a um centro de assistência 
autorizado da SonicWall para que a bateria seja substituída por 
uma igual ou por uma de tipo semelhante recomendado pelo 
fabricante. Se, por alguma razão, a bateria ou o dispositivo de 

Advertência – Possível perigo da ventoinha
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segurança SonicWall deva ser eliminado, faça-o seguindo as 
instruções do fabricante.

Conexões por cabo

Todos os cabos Ethernet e RS232 (Console) são projetados para 
a conexão entre edifícios a outros equipamentos. Não conecte 
essas portas diretamente ao cabeamento de comunicação ou a 
outro cabeamento que saia do prédio em que o dispositivo 
SonicWall estiver localizado. 

Informações sobre garantia
Todos os dispositivos da SonicWall contam com uma garantia 
limitada de hardware de 1 ano que prevê o fornecimento de 
peças de reposição essenciais para as peças defeituosas sob 
garantia. Acesse os detalhes da página Informação sobre 
garantia do seu produto: 
https://support.sonicwall.com/pt-br

NOTA: Para notificações adicionais de normas e 
informações deste produto, visite:
https://support.sonicwall.com/pt-br
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O suporte técnico está disponível para clientes que tiverem comprado produtos da SonicWall com um contrato de manutenção 
válido e para clientes com versões de avaliação.

O Portal de Suporte fornece ferramentas de autoajuda que você pode usar para solucionar problemas com rapidez e de forma 
independente, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Acesse o Portal de Suporte em https://support.sonicwall.com/pt-br.

O Portal de suporte permite:

� Visualizar artigos da base de conhecimentos e documentação técnica

� Fazer download de software

� Visualizar tutoriais em vídeo

� Colaborar com pares e especialistas em fóruns de usuários

� Obter assistência de licenciamento

� Acessar MySonicWall

� Saiba mais sobre os serviços profissionais do SonicWall

� Registre-se para treinamento e certificação

Para contatar o Suporte da SonicWall, consulte https://support.sonicwall.com/pt-br/contact-support. 

Suporte da SonicWall
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The SonicWall Network Security 

Appliance (NSA) series provides 

mid-sized networks, branch offices and 
distributed enterprises with advanced 

threat prevention in a high-performance 

security platform. Combining next-

generation firewall technology with 
our patented* Reassembly-Free Deep 

Packet Inspection (RFDPI) engine on a 

multi-core architecture, the NSA series 

offers the security, performance and 

control organizations require.

Superior threat prevention and 
performance

NSA series next-generation firewalls 
(NGFWs) integrate advanced security 

technologies to deliver superior threat 

prevention. Our patented single-

pass RFDPI threat prevention engine 

examines every byte of every packet, 

inspecting both inbound and outbound 

traffic simultaneously. The NSA series 
leverages on-box capabilities including 

intrusion prevention, anti-malware and 

web/URL filtering in addition to cloud-
based SonicWall Capture multi-engine 

sandboxing service to block zero-day 

threats at the gateway. Unlike other 

security products that cannot inspect 

large files for hidden threats, NSA 
firewalls scan files of any size across 
all ports and protocols. The security 

architecture in SonicWall NGFWs has 

been validated as one of the industry’s 

best for security effectiveness by NSS 

Labs for five consecutive years.

Further, SonicWall NGFWs provide 

complete protection by performing 

full decryption and inspection of 

TLS/SSL and SSH encrypted connections 

as well as non-proxyable applications 

regardless of transport or protocol. 

The firewall looks deep inside every 
packet (the header and data) searching 

for protocol non-compliance, threats, 

zero-days, intrusions, and even defined 
criteria to detect and prevent hidden 

attacks that leverage cryptography, 

block encrypted malware downloads, 

cease the spread of infections, and 

thwart command and control (C&C) 

communications and data exfiltration. 
Inclusion and exclusion rules allow total 

control to customize which traffic is 
subjected to decryption and inspection 

based on specific organizational 
compliance and/or legal requirements. 

When organizations activate deep 

packet inspection functions such as 

intrusion prevention, anti-virus, anti-

spyware, TLS/SSL decryption/inspection 

and others on their firewalls, network 
performance often slows down, 

sometimes dramatically. NSA series 

firewalls, however, feature a multi-core 
hardware architecture that utilizes 

specialized security microprocessors. 

Combined with our RFDPI engine, 

this unique design eliminates the 

performance degradation networks 

experience with other firewalls.

In today’s security environment, it’s not 

enough to rely on solely on outside 

parties for threat information. That’s 

why SonicWall formed its own in-house 

Capture Labs threat research team 

more than 15 years ago. This dedicated 

team gathers, analyzes and vets data 

from over one million sensors in its 

SonicWall Network Security 
Appliance (NSA) series
Industry-validated security effectiveness and performance for 
mid-sized networks

Benefits:
Superior threat prevention 

and performance

• Patented reassembly-free deep 
packet inspection technology 

• On-box and cloud-based threat 
prevention

• TLS/SSL decryption and inspection

• Industry-validated security 
effectiveness

• Multi-core hardware architecture

• Dedicated Capture Labs threat 
research team

Network control and flexibility

• Powerful SonicOS operating system 

• Application intelligence and control

• Network segmentation with VLANs

• High-speed wireless security

Easy deployment, setup and 

ongoing management

• Tightly integrated solution

• Centralized management

• Scalability through multiple 
hardware platforms

• Low total cost of ownership

*U.S. Patents 7,310,815; 7,600,257; 7,738,380; 7,835,361; 7,991,723
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Capture Threat Network. SonicWall also 

participates in industry collaboration 

efforts and engages with threat research 

communities to gather and share 

samples of attacks and vulnerabilities. 

This shared threat intelligence is used 

to develop real-time countermeasures 

that are automatically deployed to our 

customers’ firewalls.

Network control and flexibility
At the core of the NSA series is SonicOS, 

SonicWall’s feature-rich operating 

system. SonicOS provides organizations 

with the network control and flexibility 
they require through application 

intelligence and control, real-time 

visualization, an intrusion prevention 

system (IPS) featuring sophisticated anti-

evasion technology, high-speed virtual 

private networking (VPN) and other 

robust security features. 

Using application intelligence and 

control, network administrators can 

identify and categorize productive 

applications from those that are 

unproductive or potentially dangerous, 

and control that traffic through powerful 
application-level policies on both a per-

user and a per-group basis (along with 

schedules and exception lists). Business-

critical applications can be prioritized 

and allocated more bandwidth 

while non-essential applications are 

bandwidth-limited. Real-time monitoring 

and visualization provides a graphical 

representation of applications, users and 

bandwidth usage for granular insight 

into traffic across the network. 

For organizations requiring advanced 

flexibility in their network design, 
SonicOS offers the tools to segment 

the network through the use of virtual 

LANs (VLANs). This enables network 

administrators to create a virtual 

LAN interface that allows for network 

separation into one or more logical 

groups. Administrators create rules that 

determine the level of communication 

with devices on other VLANs.

Built into every NSA series firewall is a 
wireless access controller that enables 

organizations to extend the network 

perimeter securely through the use of 

wireless technology. Together, SonicWall 

firewalls and SonicWave 802.11ac Wave 
2 wireless access points create a wireless 

network security solution that combines 

industry-leading next-generation firewall 
technology with high-speed wireless for 

enterprise-class network security and 

performance across the wireless network.

Easy deployment, setup and 
ongoing management

Like all SonicWall firewalls, the NSA 
series tightly integrates key security, 

connectivity and flexibility technologies 
into a single, comprehensive solution. 

This includes SonicWave wireless 

access points and the SonicWall WAN 

Acceleration Appliance (WXA) series, 

both of which are automatically detected 

and provisioned by the managing 

NSA firewall. Consolidating multiple 
capabilities eliminates the need to 

purchase and install point products that 

don’t always work well together. This 

reduces the effort it takes to deploy the 

solution into the network and configure 
it, saving both time and money. 

Ongoing management and monitoring 

of network security are handled centrally 

through the firewall or through the 
SonicWall Global Management System 

(GMS), providing network administrators 

with a single pane of glass from which 

to manage all aspects of the network. 

Together, the simplified deployment 
and setup along with the ease of 

management enable organizations to 

lower their total cost of ownership and 

realize a high return on investment.

SonicWall

SonicWave 432i

SonicWall NSA 2650

Bi-directional scanning

4 x 2.5GbE 

SFP 4 x 2.5GbE
1 x 2.5GbE

Secure, High-speed Wireless
Combine an NSA 2650 next-generation firewall with a SonicWall SonicWave 802.11ac Wave 2 wireless access point to create a high-
speed wireless network security solution. SonicWall NSA 2650 firewalls and SonicWave access points both feature 2.5 GbE ports 
that enable multi-gigabit wireless throughput offered in Wave 2 wireless technology. The NSA 2650 scans all wireless traffic coming 
into and going out of the network using deep packet inspection technology and then removes harmful threats such as malware and 

intrusions, even over encrypted connections. Additional security and control capabilities such as content filtering, application control 
and intelligence and Capture Advanced Threat Protection can be run on the wireless network to provide added layers of protection.
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Network Security Appliance 2600
The SonicWall NSA 2600 is designed to address the 
needs of growing small organizations, branch offices and 
school campuses.

Network Security Appliance NSA 2650
The NSA 2650 delivers high-speed threat prevention over 
thousands of encrypted and even more unencrypted 

connections to mid-sized organizations and distributed 

enterprises.

Dual fans Dual fansPower

8 x 1GbE 
ports

4 x 2.5GbE 
SFP ports

12 x 1GbE 
ports

Expansion module

1GbE 
management

1GbE 
management

Console

Optional 
redundant 

power

Power16GB 
storage

Console

Dual 
USB ports

Dual 
USB ports

4 x 2.5GbE 
ports

Firewall NSA 2600
Firewall throughput 1.9 Gbps

IPS throughput 700 Mbps

Anti-malware throughput 400 Mbps

Full DPI throughput 300 Mbps

IMIX throughput 600 Mbps

Maximum DPI connections 250,000

New connections/sec 15,000/sec

Description SKU

NSA 2600 firewall only 01-SSC-3860

NSA 2600 TotalSecure Advanced (1-year) 01-SSC-1712

Firewall NSA 2650
Firewall throughput 3.0 Gbps 

IPS throughput 1.4 Gbps

Anti-malware throughput 600 Mbps 

Full DPI throughput 600 Mbps 

IMIX throughput 700 Mbps

Maximum DPI connections 500,000

New connections/sec 15,000/sec

Description SKU

NSA 2650 firewall only 01-SSC-1936

NSA 2650 TotalSecure Advanced (1-year) 01-SSC-1988
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Dual fans Dual fansPower Power

Firewall NSA 3600
Firewall throughput 3.4 Gbps

IPS throughput 1.1 Gbps

Anti-malware throughput 600 Mbps

Full DPI throughput 500 Mbps

IMIX throughput 900 Mbps

Maximum DPI connections 375,000

New connections/sec 20,000/sec

Description SKU

Firewall only 01-SSC-3850

TotalSecure Advanced (1-year) 01-SSC-1713

2 x 10GbE 
SFP+ ports

2 x 10GbE 
SFP+ ports

12 x 1GbE 
ports

12 x 1GbE 
ports

1GbE 
management

1GbE 
management

4 x 1GbE 
SFP ports

4 x 1GbE 
SFP ports

Console Console

Dual 
USB ports

Dual 
USB ports

Network Security Appliance 3600
The SonicWall NSA 3600 is ideal for branch office and small- 
to medium-sized corporate environments concerned about 

throughput capacity and performance.

Network Security Appliance 4600
The SonicWall NSA 4600 secures growing medium-sized 
organizations and branch office locations with enterprise-class 
features and uncompromising performance.

Firewall NSA 4600
Firewall throughput 6.0 Gbps

IPS throughput 2.0 Gbps

Anti-malware throughput 1.1 Gbps

Full DPI throughput 800 Mbps

IMIX throughput 1.6 Gbps

Maximum DPI connections 1,000,000

New connections/sec 40,000/sec

Description SKU

Firewall only 01-SSC-3840

TotalSecure Advanced (1-year) 01-SSC-1714
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Network Security Appliance 5600
The SonicWall NSA 5600 is ideal for distributed,  
branch office and corporate environments needing 
significant throughput.

Network Security Appliance 6600
The SonicWall NSA 6600 is ideal for large distributed and 
corporate central site environments requiring high throughput 

capacity and performance.

Dual hot 
swappable fans PowerDual fans Power

2 x 10GbE 
SPF+ ports

12 x 1GbE 
ports

1GbE 
management

4 x 1GbE 
SPF ports

Console

Dual 
USB ports

Firewall NSA 5600
Firewall throughput 9.0 Gbps

IPS throughput 3.0 Gbps

Anti-malware throughput 1.7 Gbps

Full DPI throughput 1.6 Gbps

IMIX throughput 2.4 Gbps

Maximum DPI connections 1,000,000

New connections/sec 60,000/sec

Description SKU

NSA 5600 firewall only 01-SSC-3830

NSA 5600 TotalSecure Advanced (1-year) 01-SSC-1715

Firewall NSA 6600
Firewall throughput 12.0 Gbps

IPS throughput 4.5 Gbps

Anti-malware throughput 3.0 Gbps

Full DPI throughput 3.0 Gbps

IMIX throughput 3.5 Gbps

Maximum DPI connections 1,000,000

New connections/sec 90,000/sec

Description SKU

NSA 6600 firewall only 01-SSC-3820

NSA 6600 TotalSecure Advanced (1-year) 01-SSC-1716

4 x 10GbE 
SFP+ ports

8 x 1GbE 
ports

1GbE 
management

8 x 1GbE 
SFP ports

Console

Dual 
USB ports
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Reassembly-Free Deep Packet 
Inspection engine
The SonicWall Reassembly-Free Deep 

Packet Inspection (RFDPI) is a single-

pass, low latency inspection system that 

performs stream-based, bi-directional 

traffic analysis at high speed without 
proxying or buffering to effectively 

uncover intrusion attempts and malware 

downloads while identifying application 

traffic regardless of port and protocol. 
This proprietary engine relies on 

streaming traffic payload inspection to 
detect threats at Layers 3-7, and takes 

network streams through extensive and 

repeated normalization and decryption 

in order to neutralize advanced evasion 

techniques that seek to confuse 

detection engines and sneak malicious 

code into the network.

Once a packet undergoes the 

necessary pre-processing, including 

SSL decryption, it is analyzed 

against a single, proprietary memory 

representation of three signature 

databases: intrusion attacks, malware 

and applications. The connection state is 

then advanced to represent the position 

of the stream relative to these databases 

until it encounters a state of attack, or 

other “match” event, at which point a 

pre-set action is taken.

In most cases, the connection is 

terminated and proper logging and 

notification events are created. However, 
the engine can also be configured for 
inspection only or, in case of application 

detection, to provide Layer 7 bandwidth 

management services for the remainder 

of the application stream as soon as the 

application is identified.

Flexible, customizable deployment 
options – NSA series at-a-glance
Every SonicWall NSA firewall utilizes 
a breakthrough, multi-core hardware 

design and RFDPI for internal and 

external network protection without 

compromising network performance. 

NSA series NGFWs combine high-speed 

intrusion prevention, file and content 
inspection, and powerful application 

intelligence and control with an 

extensive array of advanced networking 

and flexible configuration features. The 
NSA series offers an affordable platform 

that is easy to deploy and manage in a 

wide variety of large, branch office and 
distributed network environments.

Dual ISP failover Multi-WAN redundancy

Stateful high availability

HF link

HA data link

User zone Administrative Servers

NSA series as central-site gateway

NSA series as in-line NGFW solution

Full L2-L7 
signature-based 

inspection 
application 
awareness

Internet

Internet Internet

Internet

Traffic outTraffic out

Proxy
 

Scanning
Packet 

disassembly

Packet assembly-based process

SonicWall stream-based architectureCompetitive proxy-based architecture

When proxy
becomes full or

content too large,
files bypass
scanning.

Traffic in Traffic in

SSL

Reassembly-free Deep Packet Inspection (RFDPI)

Reassembly-free packet
scanning eliminates proxy

and content size limitations.

Inspection time

Less More

Inspection capacity

Min Max

Inspection time

Less More

Inspection capacity

Min Max

CPU 1

CPU 2

CPU 3

CPU 4

CPU n

SSL
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Capture Labs
The dedicated, in-house SonicWall 

Capture Labs threat research team 

researches and develops counter-

measures to deploy to customer firewalls 
for up-to-date protection. The team 

gathers data on potential threats from 

several sources including our award-

winning network sandboxing service, 

Capture Advanced Threat Protection, as 

well as more than 1 million SonicWall 

sensors located around the globe that 

monitor traffic for emerging threats. It 
is analyzed via machine learning using 

SonicWall's Deep Learning Algorithms 

to extract the DNA from the code to 

see if it is related to any known forms of 

malicious code.

SonicWall NGFW customers benefit from 
continuously updated threat protection 

around the clock. New updates take 

effect immediately without reboots or 

interruptions. The signatures resident on 

the appliances are designed to protect 

against wide classes of attacks, covering 

tens of thousands of individual threats 

with a single signature.

In addition to the countermeasures 

on the appliance, NSA appliances also 

have access to SonicWall CloudAV, 

which extends the onboard signature 

intelligence with over 20 million 
signatures. This CloudAV database is 

accessed by the firewall via a proprietary, 
light-weight protocol to augment the 

inspection done on the appliance. With 

Capture Advanced Threat Protection, 

a cloud-based multi-engine sandbox, 

organizations can examine suspicious 

files and code in an isolated environment 
to stop advanced threats such as zero-

day attacks.

Advanced threat protection
SonicWall Capture Advanced Threat 

Protection Service is a cloud-based 

multi-engine sandbox that extends 

firewall threat protection to detect and 
prevent zero-day threats. Suspicious files 
are sent to the cloud for analysis with 

the option to hold them at the gateway 

until a verdict is determined. The 

multi-engine sandbox platform, which 

includes virtualized sandboxing, full 

system emulation and hypervisor level 

analysis technology, executes suspicious 

code and analyzes behavior. When a 

file is identified as malicious, a hash is 
immediately created within Capture and 

later a signature is sent to firewalls to 
prevent follow-on attacks.

The service analyzes a broad range 

of operating systems and file types, 
including executable programs, DLL, 

PDFs, MS Office documents, archives, 
JAR and APK.

Capture provides an at-a-glance threat 

analysis dashboard and reports, which 

detail the analysis results for files sent to 

the service, including source, destination 

and a summary plus details of malware 

action once detonated.

Protection Collection

Classification
Countermeasure 
Creation

LAB S
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Global management and reporting
For highly regulated organizations 

wanting to achieve a fully coordinated 

security governance, compliance and risk 

management strategy, SonicWall Global 

Management System (GMS®) provides 

administrators a unified, secure and 
extensible platform to manage SonicWall 

firewalls, wireless access points and Dell 
X-Series switches through a correlated 

and auditable workstream process. 

GMS enables enterprises to easily 

consolidate the management of security 

appliances, reduce administrative 

and troubleshooting complexities, 

and govern all operational aspects of 

the security infrastructure, including 

centralized policy management and 

enforcement; real-time event monitoring; 

user activities; application identifications; 
flow analytics and forensics; compliance 
and audit reporting; and more. GMS also 

meets the firewall’s change management 
requirements of enterprises through a 

workflow automation feature. With GMS 
workflow automation, all enterprises will 

gain agility and confidence in deploying 
the right firewall policies, at the right 
time and in conformance to compliance 

regulations. Available in software, cloud 

and virtual appliance options, GMS 

provides a coherent way to manage 

network security by business processes 

and service levels, dramatically 

simplifying lifecycle management of your 

overall security environments compared 

to managing on a device-by-device 

basis.

Single 
Management 
Console

Reporting

Converged 
Infrastructure• Centralized 

management

• Error-free policy 
management

• Strong access control

• Comprehensive 
audit trails

• PCI, HIPAA, SOX 
report templates

• Lower operating costs

Port Expansion Scalability

SonicWall Firewall

SonicWall WAN 
Acceleration

X-Series Switch 
with PoE

SonicWall 
SonicWave AP

SonicWall GMS Secure Compliance Enforcement

Benefits
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Features
RFDPI engine

Feature Description

Reassembly-Free Deep Packet 
Inspection (RFDPI)

This high-performance, proprietary and patented inspection engine performs stream-based, bi-directional traffic analysis, 
without proxying or buffering, to uncover intrusion attempts and malware and to identify application traffic regardless of 
port.

Bi-directional inspection Scans for threats in both inbound and outbound traffic simultaneously to ensure that the network is not used to distribute 
malware and does not become a launch platform for attacks in case an infected machine is brought inside.

Stream-based inspection Proxy-less and non-buffering inspection technology provides ultra-low latency performance for DPI of millions of 
simultaneous network streams without introducing file and stream size limitations, and can be applied on common 
protocols as well as raw TCP streams.

Highly parallel and scalable The unique design of the RFDPI engine works with the multi-core architecture to provide high DPI throughput and 
extremely high new session establishment rates to deal with traffic spikes in demanding networks.

Single-pass inspection A single-pass DPI architecture simultaneously scans for malware, intrusions and application identification, drastically 
reducing DPI latency and ensuring that all threat information is correlated in a single architecture.

Firewall and networking

Feature Description

Threat API All the firewall to receive and leverage any and all proprietary, original equipment manufacturer and third-party 
intelligence feeds to combat advanced threats such as zero-day, malicious insider, compromised credentials, ransomware 
and advanced persistent threats.

Stateful packet inspection All network traffic is inspected, analyzed and brought into compliance with firewall access policies.

High availability/clustering The NSA series supports Active/Passive (A/P) with state synchronization, Active/Active (A/A) DPI and Active/Active 
clustering high availability modes. Active/Active DPI offloads the deep packet inspection load to cores on the passive 
appliance to boost throughput.

DDoS/DoS attack protection SYN flood protection provides a defense against DOS attacks using both Layer 3 SYN proxy and Layer 2 SYN blacklisting 
technologies. Additionally, it protects against DOS/DDoS through UDP/ICMP flood protection and connection rate limiting.

IPv6 support Internet Protocol version 6 (IPv6) is in its early stages to replace IPv4. With SonicOS, the hardware will support filtering and 
wire mode implementations.

Flexible deployment options The NSA Series can be deployed in traditional NAT, Layer 2 bridge, wire and network tap modes.

WAN load balancing Load-balances multiple WAN interfaces using Round Robin, Spillover or Percentage methods. Policy-based routing 
Creates routes based on protocol to direct traffic to a preferred WAN connection with the ability to fail back to a 
secondary WAN in the event of an outage.

Advanced quality of service (QoS) Guarantees critical communications with 802.1p, DSCP tagging, and remapping of VoIP traffic on the network.

H.323 gatekeeper and SIP proxy support Blocks spam calls by requiring that all incoming calls are authorized and authenticated by H.323 gatekeeper or SIP proxy.

Single and cascaded Dell X-Series switch 
management

Manage security settings of additional ports, including Portshield, HA, POE and POE+, under a single pane of glass using 
the firewall management dashboard for Dell’s X-Series network switch.

Biometric authentication Supports mobile device authentication such as fingerprint recognition that cannot be easily duplicated or shared to 
securely authenticate the user identity for network access.

Open authentication and social login Enable guest users to use their credentials from social networking services such as Facebook, Twitter, or Google+ to 
sign in and access the Internet and other guest services through a host's wireless, LAN or DMZ zones using pass-through 
authentication.

Management and reporting

Feature Description

Global Management System (GMS) SonicWall GMS monitors, configures and reports on multiple SonicWall appliances through a single management console 
with an intuitive interface, reducing management costs and complexity.

Powerful single device management An intuitive web-based interface allows quick and convenient configuration, in addition to a comprehensive command-line 
interface and support for SNMPv2/3.

IPFIX/NetFlow application flow reporting Exports application traffic analytics and usage data through IPFIX or NetFlow protocols for real-time and historical 
monitoring and reporting with tools such as SonicWall Scrutinizer or other tools that support IPFIX and NetFlow 
with extensions.

Virtual private networking (VPN)
Feature Description

Auto-provision VPN Simplifies and reduces complex distributed firewall deployment down to a trivial effort by automating the initial site-
to-site VPN gateway provisioning between SonicWall firewalls while security and connectivity occurs instantly and 
automatically.

IPSec VPN for site-to-site connectivity High-performance IPSec VPN allows the NSA Series to act as a VPN concentrator for thousands of other large sites,
branch offices or home offices.

SSL VPN or IPSec client remote access Utilizes clientless SSL VPN technology or an easy-to-manage IPSec client for easy access to email, files, computers, 
intranet sites and applications from a variety of platforms.
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Redundant VPN gateway When using multiple WANs, a primary and secondary VPN can be configured to allow seamless, automatic failover and 
failback of all VPN sessions.

Route-based VPN The ability to perform dynamic routing over VPN links ensures continuous uptime in the event of a temporary VPN tunnel 
failure, by seamlessly re-routing traffic between endpoints through alternate routes.

Content/context awareness
Feature Description

User activity tracking User identification and activity are made available through seamless AD/LDAP/Citrix1/Terminal Services1 SSO integration
combined with extensive information obtained through DPI.

GeoIP country traffic identification Identifies and controls network traffic going to or coming from specific countries to either protect against attacks from 
known or suspected origins of threat activity, or to investigate suspicious traffic originating from the network. Ability 
to create custom country and Botnet lists to override an incorrect country or Botnet tag associated with an IP address. 
Eliminates unwanted filtering of IP addresses due to misclassification.

Regular expression DPI filtering Prevents data leakage by identifying and controlling content crossing the network through regular expression matching. 
Provides the ability to create custom country and Botnet lists to override an incorrect country or Botnet tag associated 
with an IP address.  

Breach prevention subscription services
Capture advanced threat protection

Feature Description

Multi-engine sandboxing The multi-engine sandbox platform, which includes virtualized sandboxing, full system emulation, and hypervisor level 
analysis technology, executes suspicious code and analyzes behavior, providing comprehensive visibility to malicious 
activity.

Block until verdict To prevent potentially malicious files from entering the network, files sent to the cloud for analysis can be held at the 
gateway until a verdict is determined.

Broad file type and size analysis Supports analysis of a broad range of file types, including executable programs (PE), DLL, PDFs, MS Office documents, 
archives, JAR, and APK plus multiple operating systems including Windows, Android, Mac OS X and multi-browser 
environments.

Rapid deployment of signatures When a file is identified as malicious, a signature is immediately deployed to firewalls with SonicWALL Capture subscriptions 
and Gateway Anti-Virus and IPS signature databases and the URL, IP and domain reputation databases within 48 hours.

Encrypted threat prevention
Feature Description

SSL/TLS decryption and inspection
Decrypts and inspects SSL /TLS encrypted traffic on the fly, without proxying, for malware, intrusions and data leakage, 
and applies application, URL and content control policies in order to protect against threats hidden in SSL encrypted 
traffic Included with security subscriptions for all NSA series models.

SSH inspection
Deep packet inspection of SSH (DPI-SSH) decrypts and inspect data traversing over SSH tunnel to prevent attacks that 
leverage SSH.

Intrusion prevention
Feature Description

Countermeasure-based protection Tightly integrated intrusion prevention system (IPS) leverages signatures and other countermeasures to scan packet 
payloads for vulnerabilities and exploits, covering a broad spectrum of attacks and vulnerabilities.

Automatic signature updates The SonicWall Threat Research Team continuously researches and deploys updates to an extensive list of IPS countermeasures 
that covers more than 50 attack categories. The new updates take immediate effect without any reboot or service interruption 
required.

Intra-zone IPS protection Bolsters internal security by segmenting the network into multiple security zones with intrusion prevention, preventing 
threats from propagating across the zone boundaries.

Botnet command and control (CnC) 
detection and blocking

Identifies and blocks command and control traffic originating from bots on the local network to IPs and domains that are 
identified as propagating malware or are known CnC points.

Protocol abuse/anomaly Identifies and blocks attacks that abuse protocols in an attempt to sneak past the IPS.

Zero-day protection Protects the network against zero-day attacks with constant updates against the latest exploit methods and techniques 
that cover thousands of individual exploits.

Anti-evasion technology Extensive stream normalization, decoding and other techniques ensure that threats do not enter the network undetected 
by utilizing evasion techniques in Layers 2-7.

Threat prevention

Feature Description

Gateway anti-malware
The RFDPI engine scans all inbound, outbound and intra-zone traffic for viruses, Trojans, key loggers and other malware 
in files of unlimited length and size across all ports and TCP streams.

CloudAV malware protection
A continuously updated database of over 20 million threat signatures resides in the SonicWall cloud servers and is 
referenced to augment the capabilities of the onboard signature database, providing RFDPI with extensive coverage of 
threats.
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Around-the-clock security updates
New threat updates are automatically pushed to firewalls in the field with active security services, and take effect 
immediately without reboots or interruptions.

Bi-directional raw TCP inspection
The RFDPI engine is capable of scanning raw TCP streams on any port bi-directionally preventing attacks that they to 
sneak by outdated security systems that focus on securing a few well-known ports.

Extensive protocol support
Identifies common protocols such as HTTP/S, FTP, SMTP, SMBv1/v2 and others, which do not send data in raw TCP, and 
decodes payloads for malware inspection, even if they do not run on standard, well-known ports.

Application intelligence and control
Feature Description

Application control Control applications, or individual application features, that are identified by the RFDPI engine against a continuously 
expanding database of over thousands of application signatures, to increase network security and enhance network 
productivity.

Custom application identification Control custom applications by creating signatures based on specific parameters or patterns unique to an application in 
its network communications, in order to gain further control over the network.

Application bandwidth management Granularly allocate and regulate available bandwidth for critical applications or application categories while inhibiting 
nonessential application traffic.

Granular control Control applications, or specific components of an application, based on schedules, user groups, exclusion lists and a 
range of actions with full SSO user identification through LDAP/AD/Terminal Services/Citrix integration.

Content filtering
Feature Description

Inside/outside content filtering Enforce acceptable use policies and block access to websites containing information or images that are objectionable or 
unproductive with Content Filtering Service.

Enforced content filtering client Extend policy enforcement to block internet content for Windows, Mac OS, Android and Chrome devices located outside 
the firewall perimeter.

Granular controls Block content using the predefined categories or any combination of categories. Filtering can be scheduled by time of 
day, such as during school or business hours, and applied to individual users or groups.

Web caching URL ratings are cached locally on the SonicWall firewall so that the response time for subsequent access to frequently 
visited sites is only a fraction of a second.

Enforced anti-virus and anti-spyware
Feature Description

Multi-layered protection Utilize the firewall capabilities as the first layer of defense at the perimeter, coupled with endpoint protection to block, 
viruses entering network through laptops, thumb drives and other unprotected systems.

Automated enforcement option Ensure every computer accessing the network has the most recent version of anti-virus and anti-spyware signatures 
installed and active, eliminating the costs commonly associated with desktop anti-virus and anti-spyware management.

Automated deployment and installation 
option

Machine-by-machine deployment and installation of anti-virus and anti-spyware clients is automatic across the network, 
minimizing administrative overhead.

Always on, automatic virus protection Frequent anti-virus and anti-spyware updates are delivered transparently to all desktops and file servers to improve end 
user productivity and decrease security management.

Spyware protection Powerful spyware protection scans and blocks the installation of a comprehensive array of spyware programs on desktops 
and laptops before they transmit confidential data, providing greater desktop security and performance.
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Firewall

• Stateful packet inspection 

• Reassembly-Free Deep Packet 
Inspection

• DDoS attack protection (UDP/ICMP/SYN 
flood)

• IPv4/IPv6 support

• Biometric authentication for remote 
access

• DNS proxy

• Threat API

SSL/SSH decryption and inspection1

• Deep packet inspection for TLS/SSL/SSH

• Inclusion/exclusion of objects, groups or 
hostnames

• SSL Control

Capture advanced threat protection1

• Cloud-based multi-engine analysis

• Virtualized sandboxing

• Hypervisor level analysis

• Full system emulation

• Broad file type examination

• Automated and manual submission

• Real-time threat intelligence updates

• Auto-block capability

Intrusion prevention1

• Signature-based scanning

• Automatic signature updates

• Bidirectional inspection

• Granular IPS rule capability

• GeoIP enforcement

• Botnet filtering with dynamic list

• Regular expression matching

Anti-malware1

• Stream-based malware scanning

• Gateway anti-virus

• Gateway anti-spyware

• Bi-directional inspection

• No file size limitation

• Cloud malware database 

Application identification1

• Application control

• Application traffic visualization

• Application component blocking

• Application bandwidth management

• Custom application signature creation

• Data leakage prevention

• Application reporting over NetFlow/
IPFIX

• User activity tracking (SSO)

• Comprehensive application signature 
database

Web content filtering1

• URL filtering

• Anti-proxy technology

• Keyword blocking

• Bandwidth manage CFS 
rating categories

• Unified policy model with app control

• Content Filtering Client

VPN 

• Auto-provision VPN

• IPSec VPN for site-to-site connectivity

• SSL VPN and IPSec client remote access

• Redundant VPN gateway

• Mobile Connect for iOS, Mac OS 
X, Windows, Chrome, Android and 
Kindle Fire

• Route-based VPN (OSPF, RIP, BGP)

Networking
• PortShield

• Jumbo frames

• IPv6

• Path MTU discovery

• Enhanced logging

• VLAN trunking

• RSTP (Rapid Spanning Tree protocol)

• Port mirroring

• Layer-2 QoS

• Port security

• Dynamic routing (RIP/OSPF/BGP)

• SonicWall wireless controller

• Policy-based routing (ToS/metric and 
ECMP)

• NAT

• DHCP server

• Bandwidth management

• Link aggregation (static and dynamic)

• Port redundancy

• A/P high availability with state sync

• A/A clustering

• Inbound/outbound load balancing

• L2 bridge, wire/virtual wire mode, 
tap mode

• 3G/4G WAN failover

• Asymmetric routing

• Common Access Card (CAC) support

Wireless

• MU-MIMO

• Floor plan view

• Topology view

• Band steering

• Beamforming

• AirTime fairness

• MiFi extender

• Guest cyclic quota

VoIP

• Granular QoS control

• Bandwidth management

• DPI for VoIP traffic

• H.323 gatekeeper and SIP proxy support

Management and monitoring
• Web GUI

• Command line interface (CLI)

• SNMPv2/v3

• Centralized management and reporting 

• Logging

• Netflow/IPFix exporting

• Cloud-based configuration backup 

• BlueCoat Security Analytics Platform

• Application and bandwidth visualization

• IPv4 and IPv6 Management

• Dell X-Series switch management 
including cascaded switches

SonicOS feature summary

1Requires added subscription.
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NSA series system specifications
Firewall general NSA 2600 NSA 2650 NSA 3600 NSA 4600 NSA 5600 NSA 6600

Operating system SonicOS 6.5

Security processing cores 4 4 6 8 10 24

Interfaces
8 x 1-GbE,  

1 GbE Management,  
1 Console

4 x 2.5-GbE SFP,  
4 x 2.5-GbE,  
12 x 1-GbE,  

1 GbE Management,  
1 Console

2 x 10-GbE SFP+,  
4 x 1-GbE SFP,  

12 x 1 GbE,  
1 GbE Management,  

1 Console

2 x 10-GbE SFP+,  
4 x 1-GbE SFP,  

12 x 1 GbE,  
1 GbE Management,  

1 Console

2 x 10-GbE SFP+,  
4 x 1-GbE SFP,  

12 x 1 GbE,  
1 GbE Management,  

1 Console

4 x 10-GbE SFP+,  
8 x 1-GbE SFP,  

8 x 1 GbE,  
1 GbE Management,  

1 Console

Expansion
1 Expansion Slot 
(Rear)*, SD Card*

1 Expansion Slot 
(Rear)*,  

16 GB storage 
module

1 Expansion Slot (Rear)*, SD Card*

Management CLI, SSH, GUI, GMS

SSO users 30,000 40,000 40,000 50,000 60,000 70,000 
Maximum access points supported 32 48 48 64 96 128 
Logging Analyzer, Local Log, Syslog

Firewall/VPN Performance NSA 2600 NSA 2650 NSA 3600 NSA 4600 NSA 5600 NSA 6600
Firewall inspection throughput1 1.9 Gbps 3.0 Gbps 3.4 Gbps 6.0 Gbps 9.0 Gbps 12.0 Gbps
Full DPI throughput2 300 Mbps 600 Mbps 500 Mbps 800 Mbps 1.6 Gbps 3.0 Gbps
Application inspection throughput2 700 Mbps 1.4 Gbps 1.1 Gbps 2.0 Gbps 3.0 Gbps 4.5 Gbps

IPS throughput2 700 Mbps 1.4 Gbps 1.1 Gbps 2.0 Gbps 3.0 Gbps 4.5 Gbps

Anti-malware inspection throughput2 400 Mbps 600 Mbps  600 Mbps 1.1 Gbps 1.7 Gbps 3.0 Gbps
IMIX throughput 600 Mbps 700 Mbps 900 Mbps 1.6 Gbps 2.4 Gbps 3.5 Gbps

TLS/SSL Inspection and Decryption 
(DPI SSL)2 

200 Mbps 300 Mbps 300 Mbps 500 Mbps  800 Mbps 1.3 Gbps

VPN throughput3 1.1 Gbps 1.5 Gbps 1.5 Gbps 3.0 Gbps 4.5 Gbps 5.0 Gbps
Connections per second 15,000/sec 15,000/sec 20,000/sec 40,000/sec 60,000/sec 90,000/sec
Maximum connections (SPI) 500,000 1,000,000 750,000 1,000,000 1,500,000 1,500,000
Maximum connections (DPI)4 250,000 500,000 375,000 500,000 1,000,000 1,000,000

Default/Maximum connections (DPI SSL)4 1,000/1,000 12,000/13,500 2,000/2,750 3,000/4,500 4,000/8,500 6,000/10,500 

VPN NSA 2600 NSA 2650 NSA 3600 NSA 4600 NSA 5600 NSA 6600
Site-to-site tunnels 250 1,000 1,000 3,000 4,000 6,000
IPSec VPN clients (max) 10 (250) 50 (1,000) 50 (1,000) 500 (3,000) 2,000 (4,000) 2,000 (6,000)
SSL VPN NetExtender Clients (max) 2 (250) 2 (350) 2 (350) 2 (500) 2 (1000) 2 (1500)
Encryption/Authentication DES, 3DES, AES (128, 192, 256-bit)/MD5, SHA-1, Suite B Cryptography
Key exchange Diffie Hellman Groups 1, 2, 5, 14v
Route-based VPN RIP, OSPF

Networking NSA 2600 NSA 2650 NSA 3600 NSA 4600 NSA 5600 NSA 6600
IP address assignment Static (DHCP PPPoE, L2TP and PPTP client), Internal DHCP server, DHCP Relay

NAT modes 1:1, many:1, 1:many, flexible NAT (overlapping IPS), PAT, transparent mode
VLAN interfaces 256 256 256 256 400 500
Routing protocols BGP, OSPF, RIPv1/v2, static routes, policy-based routing

QoS Bandwidth priority, max bandwidth, guaranteed bandwidth, DSCP marking, 802.1p

Authentication LDAP (multiple domains), XAUTH/RADIUS, SSO, Novell, internal user database, Terminal Services, Citrix, Common Access Card (CAC) 

VoIP Full H323-v1-5, SIP

Standards TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, IPSec, ISAKMP/IKE, SNMP, DHCP, PPPoE, L2TP, PPTP, RADIUS, IEEE 802.3
Certifications ICSA Firewall, ICSA Anti-Virus, FIPS 140-2, Common Criteria NDPP (Firewall and IPS), UC APL

High availability Active/Passive with State Sync
Active/Passive with State Sync

Active/Active Clustering

Active/Passive with State Sync,  
Active/Active DPI with State Sync,

Active/Active Clustering

Hardware NSA 2600 NSA 2650 NSA 3600 NSA 4600 NSA 5600 NSA 6600

Power supply Single, Fixed 200W Dual, redundant 
120W (one included) Single, Fixed 250W

Fans Dual, Fixed
Dual, redundant, 
hot swappable

Input power 100-240 VAC, 60-50 Hz
Maximum power consumption (W) 49.4 74.3 74.3 86.7 90.9 113.1

MTBF @25ºC in hours 176,540 146,789 146,789 139,783 134,900 116,477 

MTBF @25ºC in years 20.15 16.76 16.76 15.96 15.40 13.30 
Form factor 1U Rack Mountable

Dimension 1.75 x 19.1 x 17 in (4.5 x 48.5 x 43 cm)
Weight 10.1 lb (4.6 kg) 13.56 lb (6.15 kg) 13.56 lb (6.15 kg) 14.93 lb (6.77 kg)

WEEE weight 11.0 lb (5.0 kg) 14.24 lb (6.46 kg) 14.24 lb (6.46 kg) 19.78 lb (8.97 kg)
Shipping weight 14.3 lb (6.5 kg) 20.79 lb (9.43 kg) 20.79lb (9.43 kg) 26.12 lb (11.85 kg)

Major regulatory
FCC Class A, CE (EMC, LVD, RoHS), C-Tick, VCCI Class A, MSIP/KCC Class A, UL, cUL, TUV/GS, CB,  

Mexico CoC by UL, WEEE , REACH, ANATEL, BSMI, CU

Environment (Operating/Storage) 32°-105° F (0°-40° C)/-40° to 158° F (-40° to 70° C)

Humidity 10-90% non-condensing

1 Testing Methodologies: Maximum performance based on RFC 2544 (for firewall). Actual performance may vary depending on network conditions and activated services.  
2 Full DPI/GatewayAV/Anti-Spyware/IPS throughput measured using industry standard Spirent WebAvalanche HTTP performance test and Ixia test tools. Testing done with multiple flows through 
multiple port pairs.  
3 VPN throughput measured using UDP traffic at 1280 byte packet size adhering to RFC 2544. All specifications, features and availability are subject to change. 
4 For every 125,000 DPI connections reduced, the number of available DPI SSL connections increases by 750. 
*Future use. All specifications, features and availability are subject to change.
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NSA series ordering information
NSA 2650 SKU

NSA 2650 TotalSecure Advanced Edition (1-year) 01-SSC-1988
Advanced Gateway Security Suite – Capture ATP, Threat Prevention, Content Filtering and 24x7 Support for NSA 2650 (1-year) 01-SSC-1783
Capture Advanced Threat Protection for NSA 2650 (1-year) 01-SSC-1935
Threat Prevention–Intrusion Prevention, Gateway Anti-Virus, Gateway Anti-Spyware, Cloud Anti-Virus for NSA 2650 (1-year) 01-SSC-1976
Silver 24x7 Support for NSA 2650 (1-year) 01-SSC-1541
Content Filtering Service for NSA 2650 (1-year) 01-SSC-1970
Enforced Client Anti-Virus & Anti-Spyware Based on user count

Comprehensive Anti-Spam Service for NSA 2650 (1-year) 01-SSC-2001

NSA 3600 SKU

NSA 3600 TotalSecure Advanced Edition (1-year) 01-SSC-1713
Advanced Gateway Security Suite – Capture ATP, Threat Prevention, Content Filtering and 24x7 Support for NSA 3600 (1-year) 01-SSC-1480
Capture Advanced Threat Protection for NSA 3600 (1-year) 01-SSC-1485
Threat Prevention–Intrusion Prevention, Gateway Anti-Virus, Gateway Anti-Spyware, Cloud Anti-Virus for NSA 3600 (1-year) 01-SSC-4435
Silver 24x7 Support for NSA 3600 (1-year) 01-SSC-4302
Content Filtering Service for NSA 3600 (1-year) 01-SSC-4441
Enforced Client Anti-Virus & Anti-Spyware Based on user count

Comprehensive Anti-Spam Service for NSA 3600 (1-year) 01-SSC-4447

NSA 4600 SKU

NSA 4600 TotalSecure Advanced Edition (1-year) 01-SSC-1714
Advanced Gateway Security Suite – Capture ATP, Threat Prevention, Content Filtering and 24x7 Support for NSA 4600 (1-year) 01-SSC-1490
Capture Advanced Threat Protection for NSA 4600 (1-year) 01-SSC-1495
Threat Prevention–Intrusion Prevention, Gateway Anti-Virus, Gateway Anti-Spyware, Cloud Anti-Virus for NSA 4600 (1-year) 01-SSC-4411
Silver 24x7 Support for NSA 4600 (1-year) 01-SSC-4290
Content Filtering Service for NSA 4600 (1-year) 01-SSC-4417
Enforced Client Anti-Virus & Anti-Spyware Based on user count

Comprehensive Anti-Spam Service for NSA 4600 (1-year) 01-SSC-4423

NSA 5600 SKU

NSA 5600 TotalSecure Advanced Edition (1-year) 01-SSC-1715
Advanced Gateway Security Suite – Capture ATP, Threat Prevention, Content Filtering and 24x7 Support for NSA 5600 (1-year) 01-SSC-1550
Capture Advanced Threat Protection for NSA 5600 (1-year) 01-SSC-1555
Threat Prevention – Intrusion Prevention, Gateway Anti-Virus, Gateway Anti-Spyware, Cloud Anti-Virus for NSA 5600 (1-year) 01-SSC-4240
Gold 24x7 Support for NSA 5600 (1-year) 01-SSC-4284
Content Filtering Service for NSA 5600 (1-year) 01-SSC-4246
Enforced Client Anti-Virus & Anti-Spyware Based on user count

Comprehensive Anti-Spam Service for NSA 5600 (1-year) 01-SSC-4252

NSA 6600 SKU

NSA 6600 TotalSecure Advanced Edition (1-year) 01-SSC-1716
Advanced Gateway Security Suite – Capture ATP, Threat Prevention, Content Filtering and 24x7 Support for NSA 6600 (1-year) 01-SSC-1560

Capture Advanced Threat Protection for NSA 6600 (1-year) 01-SSC-1565

Threat Prevention–Intrusion Prevention, Gateway Anti-Virus, Gateway Anti-Spyware, Cloud Anti-Virus for NSA 6600 (1-year) 01-SSC-4216
Gold 24x7 Support for NSA 6600 (1-year) 01-SSC-4278
Content Filtering Service for NSA 6600 (1-year) 01-SSC-4222
Enforced Client Anti-Virus & Anti-Spyware Based on user count

Comprehensive Anti-Spam Service for NSA 6600 (1-year) 01-SSC-4228

Modules and accessories* SKU

10GBASE-SR SFP+ Short Reach Module 01-SSC-9785
10GBASE-LR SFP+ Long Reach Module 01-SSC-9786
10GBASE SFP+ 1M Twinax Cable 01-SSC-9787
10GBASE SFP+ 3M Twinax Cable 01-SSC-9788
1000BASE-SX SFP Short Haul Module 01-SSC-9789
1000BASE-LX SFP Long Haul Module 01-SSC-9790
1000BASE-T SFP Copper Module 01-SSC-9791

Management and reporting SKU

SonicWall GMS 10 Node Software License 01-SSC-3363
SonicWall GMS E-Class 24x7 Software Support for 10 node (1-year) 01-SSC-6514

 
*Please consult with your local SonicWall reseller for a complete list of supported SFP and SFP+ modules
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Regulatory model numbers:
NSA 2600–1RK29-0A9

NSA 2650-1RK38-0C8

NSA 3600–1RK26-0A2

NSA 4600–1RK26-0A3

NSA 5600–1RK26-0A4

NSA 6600–1RK27-0A5

About Us
SonicWall has been fighting the cyber-criminal industry for over 25 years, defending small, medium size businesses and enterprises 
worldwide. Our combination of products and partners has enabled a real-time cyber defense solution tuned to the specific needs of 
the more than 500,000 global businesses in over 150 countries, so you can do more business with less fear.
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SONICWALL NETWORK 

SECURITY ADMINISTRATOR 

(SNSA) TECHNICAL GUIDE
SonicWall Network Security Administrator Course Description
SonicWall offers an extensive technical training curriculum for network 
administrators, security experts and SonicWall partners who need to enhance 
their knowledge and maximize their investment in SonicWall products and 
security applications. 

The SonicWall Network Security Administrator (SNSA) training curriculum is 
designed to teach students specific SonicWall network security technology. 
The course will provide students with the skills to successfully implement 
and configure SonicWall firewall appliances and security services. SonicWall 
recommends this course for networking professionals responsible for the daily 
operation of one or more security appliances.

Once you have completed the SonicWall Network Security Administrator 

course, you are eligible to take the SonicWall Network Security 

Administrator exam.

Course Overview:

• Two days of instructor-led classroom training — 80 percent hands-on labs 
and 20 percent lecture

• Six hours of online learning pre-requisite modules

• Based on the recently released SonicOS 6.5 firmware

To register for a SonicWall instructor-led training course: 

1. Go to SonicWall University and log in to your account. Select the 
SecureFirst login if you are a SecureFirst partner. If you are not a 
SecureFirst partner, select the MySonicWall login. If you do not 
have a MySonicWall account, follow the instructions to create one.

2. Go to the Events link and click on ATP Schedules to find a class 
that meets your needs.

3. Click on the Course Name link, which will redirect you to the 
Agenda and Details page for the specific class.

4. If you would like to enroll in this class, click on the Class 

Schedule button.

5. This will take you to the Authorized Training Partner’s website.

6. If a local class is not available, go to the Events link and click on 

Authorized Training Partners to find a local training partner.

7. The new SonicWall Network Security Administrator e-learning 
content is available through SonicWall University. 

8. To access the content in SonicWall University, the Authorized 
Training Partner will provide you with activation keys for each 
course.

NEW! How can you register for the SonicWall Network Security 
Administrator Course (SNSA)?

NETWORK SECURITY ADMINISTRATOR
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To access the SNSA certification exam: 

1. Log in to your SonicWall University account.

2. The SNSA Exam page requires an activation key to enable the exam.

3. Enter the key provided by your instructor into the Enter Course Key field to activate the exam. 

4. If you did not pass the exam, you can purchase an additional attempt test key from the exam page in SonicWall University

5. The SNSA exam is a proctored exam. If you take and pass the exam, you will receive a notification within 48 hours with 
the final status of your exam.

6. Because this is a proctored exam, you will be required to take the exam on a single-monitor computer.
Additional resources are not allowed.

TechnicalGuide-SNSA-US-VG-2009

© 2020 SonicWall Inc. ALL RIGHTS RESERVED. SonicWall is a trademark or 
registered trademark of SonicWall Inc. and/or its affiliates in the U.S.A. and/or 
other countries. All other trademarks and registered trademarks are property of 
their respective owners.

SonicWall, Inc.
1033 McCarthy Boulevard  |  Milpitas, CA 95035 

Refer to our website for additional information.  
www.sonicwall.com

For more information, visit training.SonicWall or email trainingsupport@sonicwall.com

Complete the prerequisite SNSA eLearning course, 
which includes 8 training modules for SonicWall 

Configuration, Operation & Troubleshooting1
Get Your 

SNSA 
Certification

Prepare
for Your 

Certification

2
Get Your 

SNSP 
Certification3

+

+

=

=

=

SonicWall Network 
Security Administrator 

Course and Exam

SonicWall Network 
Security Professional 

Course and Exam

SonicWall 
Firewall & 
SonicOS 
Knowledge

SonicWall 
Firewall & 
SonicOS 
Knowledge

CERTIFICATION PATHS

NETWORK SECURITY ADMINISTRATOR

NETWORK SECURITY ADMINISTRATOR NETWORK SECURITY PROFESSIONAL

Get Your 
SMAA 

Certification+ =
Complete the SMAA eLearning course, which includes 14 training 

modules for SonicWall’s Secure Mobile Access Configuration, 
Operation & Troubleshooting and completion of the SMAA exam

SECURE MOBILE ACCESS ADMINISTRATOR
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Understanding and managing effective 

network security is challenging and 

complex. Fortunately, there is a simple 

solution to block advanced attacks, 

assess and mitigate risk, and ease 

firewall management.

SonicWall Advanced Gateway Security 

Suite (AGSS) integrates a wide range 

of network security services into a 

convenient, affordable package. AGSS 

is available as an add-on services for all 

physical and virtual SonicWall firewalls, 
including our NSsp, NSa, TZ and 

NSv Series.

Features and benefits 
AGSS keeps your network safe from 

viruses, intrusions, botnets, spyware, 

trojans, worms and other malicious 

attacks. As soon as new threats are 

identified and often before software 
vendors can patch their software, 

SonicWall firewalls and Capture Cloud 
database are automatically updated with 

signatures that protect against these 

threats. Inside every SonicWall firewall 
is a patented Reassembly-Free Deep 

Packet Inspection® engine that scans 

traffic against multiple application types 
and protocols, ensuring your network has 

around-the-clock protection from internal 

and external attacks and application 

vulnerabilities. It integrates everything 

you need for protection from threats such 

as ransomware, viruses, spyware, worms, 

Trojans, adware, keyloggers, malicious 

mobile code (MMC) and other dangerous 
applications and web content.

Capture Advanced Threat Protection 
(ATP) Service revolutionizes advanced 

threat detection and sandboxing with a 

cloud-based, multi-engine solution for 

stopping unknown and zero-day attacks 

at the gateway. Capture ATP blocks 

Advanced Gateway 
Security Suite

Complete network security and firewall management  
in a single integrated package

Benefits:
• Complete network security solution

• ICSA-certified gateway anti-virus and 
anti-spyware protection

• Cutting-edge IPS technology

• Application intelligence and control

• Content filtering

• 24x7 support with firmware updates 
and hardware replacement

• Multi-engine network sandbox 

featuring SonicWall RTDMI

Remote worker

Incoming email, files
and documents

Scanning

for threats

Blocked viruses,
intrusions and spyware

24x7 support and
firmware updates

Content filtering

Internet
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zero-day attacks before they enter your 

network. It lets you establish advanced 

protection against the changing threat 

landscape and analyze a broad range of 

file types.

Capture ATP features SonicWall’s 
Real-Time Deep Memory Inspection 

(RTDMI) technology which detects and 

blocks malware that does not exhibit any 

malicious behavior or hides its weaponry 

via encryption. By forcing malware to 

reveal its weaponry into memory, the 

RTDMI engine proactively detects and 

blocks mass-market, never-before-seen 

threats and unknown malware, accurately 

utilizing real-time memory-based 

inspection techniques.

ICSA-certified gateway anti-virus and 
anti-spyware protection combines 

network-based anti-malware with a 

dynamically updated cloud database of 

tens of millions of malware signatures. 

This adds deep security protection 

against advanced modern threats 

continuously in real time. Dynamic 

spyware protection blocks the installation 

of malicious spyware and disrupts 

existing spyware communications. 

Cutting-edge IPS technology protects 
against worms, trojans, software 

vulnerabilities and other intrusions by 

scanning all network traffic for malicious 
or anomalous patterns, thereby increasing 

network reliability and performance.

Application intelligence and control is a set 

of granular, application-specific policies 
providing application classification and 
policy enforcement to help administrators 

control and manage both business and 

non-business related applications.

Content Filtering Services (CFS) lets 

you enforce Internet use policies and 

control internal access to inappropriate, 

unproductive and potentially illegal web 

content with comprehensive content 

filtering. Website ratings cached locally 
on SonicWall firewalls make response 
time to frequently visited sites virtually 
instantaneous. Dynamically updated rating 

architecture cross-references all requested 
websites against a database in the cloud 

containing millions of URLs, IP addresses 

and domains and then compares each 

rating to the local policy setting. 

24x7 Support with firmware updates 
and hardware replacement protects 

your business and your SonicWall 

investment. Software and firmware 
updates and upgrades maintain network 

security to keep your solution as good 

as new. Support includes around-the-

clock access to telephone and web-

based support for basic configuration 
and troubleshooting assistance, as well 

as hardware replacement in the event 

of failure. You also receive an annual 

subscription to SonicWall Service 

Bulletins and access to electronic support 

tools and moderated discussion groups. 

Feature CGSS AGSS

Gateway Anti-Virus Y Y

Intrusion Prevention Y Y

Application Control Y Y

Content Filtering Y Y

24 x 7 Support Y Y

Capture ATP N Y

AGSS is an upgrade over Comprehensive Gateway Security Suite (CGSS) that adds multi-engine sandboxing for superior protection.
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About SonicWall

SonicWall has been fighting the cybercriminal industry for over 27 years defending small and medium businesses, enterprises and 
government agencies worldwide. Backed by research from SonicWall Capture Labs, our award-winning, real-time breach detection 
and prevention solutions secure more than a million networks, and their emails, applications and data, in over 215 countries and 

territories. These organizations run more effectively and fear less about security. For more information, visit www.sonicwall.com or 

follow us on Twitter, LinkedIn, Facebook and Instagram.

Advanced Gateway Security Suite SKU

NSsp 12800 (1-year) 01-SSC-6591

NSsp 12400 (1-year) 01-SSC-6588

NSa 9650 (1-year) 01-SSC-2036

NSa 9450 (1-year) 01-SSC-0414

NSa 9250 (1-year) 01-SSC-0038

NSa 6650 (1-year) 01-SSC-8761

NSa 5650 (1-year) 01-SSC-3674

NSa 4650 (1-year) 01-SSC-3493

NSa 3650 (1-year) 01-SSC-3451

NSa 2650 (1-year) 01-SSC-1783

TZ600 Series (1-year) 01-SSC-1460

TZ500 Series (1-year) 01-SSC-1450

TZ400 Series (1-year) 01-SSC-1440

TZ350 Series (1-year) 02-SSC-1773

TZ300 Series (1-year) 01-SSC-1430

SOHO 250 Series (1-year) 02-SSC-1726

NSv 1600 (1-year) 01-SSC-5787

NSv 800 (1-year) 01-SSC-5737

NSv 400 (1-year) 01-SSC-5681

NSv 300 (1-year) 01-SSC-5584

NSv 200 (1-year) 01-SSC-5306

NSv 100 (1-year) 01-SSC-5219

NSv 50 (1-year) 01-SSC-5194

NSv 25 (1-year) 01-SSC-5165

NSv 10 (1-year) 01-SSC-5008

Multi-year SKUs are available.

To access SKUs for the complete line of SonicWall firewalls, please visit www.sonicwall.com.
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The SonicWall Network Security 

appliance (NSa) series provides 

organizations that range in scale from 

mid-sized networks to distributed 

enterprises and data centers with 

advanced threat prevention in a high-

performance security platform. Utilizing 

innovative deep learning technologies in 

the SonicWall Capture Cloud Platform, 

the NSa series delivers the automated 

real-time breach detection and 

prevention organizations need. 

Cutting-edge threat prevention with 

superior performance 

Today’s network threats are highly 

evasive and increasingly difficult to 
identify using traditional methods of 

detection. Staying ahead of sophisticated 

attacks requires a more modern 

approach that heavily leverages security 

intelligence in the cloud. Without that 

cloud intelligence, gateway security 

solutions can’t keep pace with today’s 

complex threats. NSa series next-

generation firewalls (NGFWs) integrate 
two advanced security technologies to 

deliver cutting-edge threat prevention 

that keeps your network one step ahead. 

Enhancing SonicWall’s multi-engine 

Capture Advanced Threat Protection 

(ATP) service is our patent-pending 

Real-Time Deep Memory Inspection 

(RTDMI™) technology. The RTDMI 

engine proactively detects and blocks 

mass market, zero-day threats and 

unknown malware by inspecting 

directly in memory. Because of the 

real-time architecture, SonicWall RTDMI 

technology is precise, minimizes false 

positives, and identifies and mitigates 

sophisticated attacks where the 

malware’s weaponry is exposed for less 

than 100 nanoseconds. In combination, 

SonicWall’s patented* single-pass 

Reassembly-Free Deep Packet 
Inspection (RFDPI) engine examines 
every byte of every packet, inspecting 

both inbound and outbound traffic on 
the firewall. By leveraging the SonicWall 
Capture Cloud Platform in addition to 

on-box capabilities including intrusion 

prevention, anti-malware and web/URL 

filtering, the NSa series blocks even the 

most insidious threats at the gateway. 

Further, SonicWall firewalls provide 
complete protection by performing 

full decryption and inspection of TLS/

SSL and SSH encrypted connections 

regardless of port or protocol. The 

firewall looks deep inside every packet 
(the header and data) searching for 

protocol non-compliance, threats, 

zero-days, intrusions, and even defined 
criteria. The deep packet inspection 

engine detects and prevents hidden 

attacks that leverage cryptography, 

blocks encrypted malware downloads, 

ceases the spread of infections, and 

thwarts command and control (C&C) 

communications and data exfiltration. 
Inclusion and exclusion rules allow total 

control to customize which traffic is 
subjected to decryption and inspection 

based on specific organizational 
compliance and/or legal requirements. 

When organizations activate deep packet 

inspection functions such as IPS, anti-

virus, anti-spyware, TLS/SSL decryption/

inspection and others on their firewalls, 

SonicWall Network Security 
appliance (NSa) series

Industry-validated security effectiveness and performance for mid-sized 

networks, distributed enterprises and data centers

Benefits:
• Superior threat prevention 

and performance

• Patent-pending real-time deep 
memory inspection technology 

• Patented reassembly-free deep 
packet inspection technology 

• On-box and cloud-based threat 
prevention

• TLS/SSL decryption and inspection

• Industry-validated security 
effectiveness

• Multi-core hardware architecture

• Dedicated Capture Labs threat 
research team

Network control and flexibility
• Secure SD-WAN

• Powerful SonicOS operating 
system 

• Application intelligence and control

• Network segmentation with VLANs

• High-speed wireless security

Easy deployment, setup and 
ongoing management

• Zero-Touch Deployment

• Cloud-based and on-premises 
centralized management 

• Scalable line of firewalls

• Low total cost of ownership

*U.S. Patents 7,310,815; 7,600,257; 7,738,380; 7,835,361; 7,991,723Proposta DOCUMENTOS TECNICOS COMPLEMENTARES (0806193)         SEI 0001030-68.2020.6.02.8000 / pg. 764
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network performance often slows down, 

sometimes dramatically. NSa series 

firewalls, however, feature a multi-core 
hardware architecture that utilizes 

specialized security microprocessors. 

Combined with our RTDMI and RFDPI 
engines, this unique design eliminates 

the performance degradation networks 

experience with other firewalls.

Network control and flexibility
At the core of the NSa series is SonicOS, 

SonicWall’s feature-rich operating 

system. SonicOS provides organizations 

with the network control and flexibility 
they require through application 

intelligence and control, real-time 

visualization, an intrusion prevention 

system (IPS) featuring sophisticated 

anti-evasion technology, high-speed 

virtual private networking (VPN) and 

other robust security features.

Using application intelligence and 

control, network administrators can 

identify and categorize productive 

applications from those that are 

unproductive or potentially dangerous, 

and control that traffic through powerful 
application-level policies on both a per-

user and a per-group basis (along with 

schedules and exception lists). Business-

critical applications can be prioritized 

and allocated more bandwidth 

while non-essential applications are 

bandwidth-limited. Real-time monitoring 

and visualization provides a graphical 

representation of applications, users and 

bandwidth usage for granular insight 

into traffic across the network.

For distributed organizations requiring 
advanced flexibility in their network 
design, the SD-WAN technology in 

SonicOS is a perfect complement to NSa 

firewalls deployed at the headquarters 
or at remote and branch sites. Instead 

of relying on more expensive legacy 

technologies such as MPLS and T1, 

organizations using SD-WAN can 

choose lower-cost public Internet 

services while continuing to achieve a 

high level of application availability and 

predictable performance.

Built into every NSa series firewall is a 
wireless access controller that enables 

organizations to extend the network 

perimeter securely through the use of 

wireless technology. Together, SonicWall 

firewalls and SonicWave 802.11ac 
Wave 2 wireless access points create 

a wireless network security solution 

that combines industry-leading next-

generation firewall technology with 
high-speed wireless for enterprise-class 

network security and performance 

across the wireless network.

Easy deployment, setup and 

ongoing management

Like all SonicWall firewalls, the NSa 

series tightly integrates key security, 

connectivity and flexibility technologies 
into a single, comprehensive solution. 

This includes SonicWave wireless 

access points and the SonicWall WAN 

Acceleration (WXA) series, both of 

which are automatically detected 

and provisioned by the managing 

NSa firewall. Consolidating multiple 
capabilities eliminates the need to 

purchase and install point products that 

don’t always work well together. This 

reduces the effort it takes to deploy the 

solution into the network and configure 
it, saving both time and money. 

Cloud-based centralized management, 

reporting, licensing and analytics are 

handled through the SonicWall Capture 

Security Center. A key component of the 

Capture Security Center is Zero-Touch 

Deployment. This cloud-based feature 

simplifies and speeds the deployment 
and provisioning of SonicWall firewalls 
at remote and branch office locations. 
Together, the simplified deployment 
and setup along with the ease of 

management enable organizations to 

lower their total cost of ownership and 

realize a high return on investment.

Bi-directional scanning

4 x 2.5GbE

SFP ports

4 x 2.5GbE 

ports
1 x 2.5GbE

SonicWall

SonicWave 432i

SonicWall NSa 5650

Secure, High-speed Wireless

Combine an NSa series next-generation firewall with a SonicWall SonicWave 802.11ac Wave 2 wireless access point to create a 
high-speed wireless network security solution. NSa series firewalls and SonicWave access points both feature 2.5 GbE ports that 
enable multi-gigabit wireless throughput offered in Wave 2 wireless technology. The firewall scans all wireless traffic coming into 
and going out of the network using deep packet inspection technology and then removes harmful threats such as malware and 

intrusions, even over encrypted connections. Additional security and control capabilities such as content filtering, application control 
and intelligence and Capture Advanced Threat Protection can be run on the wireless network to provide added layers of protection.
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Capture Cloud Platform

SonicWall's Capture Cloud Platform 

delivers cloud-based threat prevention 

and network management plus reporting 

and analytics for organizations of any 

size. The platform consolidates threat 

intelligence gathered from multiple 

sources including our award-winning 

multi-engine network sandboxing 

service, Capture Advanced Threat 

Protection, as well as more than 1 million 

SonicWall sensors located around  

the globe.

If data coming into the network is found 

to contain previously-unseen malicious 

code, SonicWall’s dedicated, in-house 

Capture Labs threat research team 

develops signatures that are stored in 

the Capture Cloud Platform database 

and deployed to customer firewalls for 
up-to-date protection. New updates take 

effect immediately without reboots or 

interruptions. The signatures resident 

on the appliance protect against wide 

classes of attacks, covering tens of 

thousands of individual threats. In 

addition to the countermeasures on 

the appliance, NSa firewalls also have 
continuous access to the Capture Cloud 

Platform database which extends the 

onboard signature intelligence with tens 

of millions of signatures. 

In addition to providing threat 

prevention, the Capture Cloud Platform 

offers single pane of glass management 

and administrators can easily create 

both real-time and historical reports on 

network activity.

Advanced threat protection

At the center of SonicWall’s automated, 

real-time breach prevention are 

two advanced malware detection 

technologies; Capture Advanced  

Threat Protection™ (Capture ATP)  

and Capture Security appliance™ (CSa). 

Capture ATP is a cloud-based multi-

engine sandbox platform, which includes 

Real-Time Deep Memory Inspection™ 

(RTDMI), virtualized sandboxing, full 

system emulation and hypervisor  

level analysis technology. CSa is an  

on-premises device that features  

RTDMI, which utilizes memory-based 

static and dynamic techniques for fast  

and accurate verdicts. Both solutions 

extend advanced threat protection to 

detect and prevent zero-day threats in  

a variety of SonicWall solutions such  

as next-generation firewalls. 

Suspicious files are sent to either solution 
where they are analyzed using deep 

learning algorithms with the option to 

hold them at the gateway until a verdict  

is determined. 

In the case of Capture ATP, when files are 
identified as malicious, they are blocked, 
and a hash is immediately created 

within the Capture ATP database for all 

customers to leverage to block follow-on 

attacks. These signatures are eventually 

sent to firewalls to create static defenses. 
Results generated by CSa are not shared 

outside your organization for privacy and 

compliance reasons. 

These services analyze a broad range 

of operating systems and file types, 
including executable programs, DLL, 

PDFs, MS Office documents, archives, 
JAR and APK. 

For complete endpoint protection, the 
SonicWall Capture Client combines next-

generation antivirus technology with 

SonicWall's cloud-based multi-engine 

sandbox with optional integration with 

SonicWall firewalls.

Streaming Data

PDF

Email

Data File
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010100101101

010010100100

101001010010

110101010010

010100100010

101100100101
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Deep Learning 

Algorithms

MACHINE 

LEARNING

Classified Malware

RANSOMWARE
Locky

RANSOMWARE

WannaCry

TROJAN
Spartan

UNKNOWN

CLOUD CAPTURE 
SANDBOX

SENT

BLOCK

A

B

C

D

A B C D

BLOCK 

until 
VERDICT

GoodBad
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Reassembly-Free Deep Packet 
Inspection engine

The SonicWall Reassembly-Free Deep 
Packet Inspection (RFDPI) is a single-
pass, low latency inspection system that 

performs stream-based, bi-directional 

traffic analysis at high speed without 
proxying or buffering to effectively 

uncover intrusion attempts and malware 

downloads while identifying application 

traffic regardless of port and protocol. 
This proprietary engine relies on 

streaming traffic payload inspection to 
detect threats at Layers 3-7, and takes 

network streams through extensive and 

repeated normalization and decryption 

in order to neutralize advanced evasion 

techniques that seek to confuse 

detection engines and sneak malicious 

code into the network.

Once a packet undergoes the necessary 

pre-processing, including TLS/SSL 

decryption, it is analyzed against a single, 

proprietary memory representation of 

three signature databases: intrusion 
attacks, malware and applications.  

The connection state is then advanced 

to represent the position of the stream 

relative to these databases until it 

encounters a state of attack, or other 

“match” event, at which point a pre-set 

action is taken.

In most cases, the connection is 

terminated and proper logging and 

notification events are created. However, 
the engine can also be configured for 
inspection only or, in case of application 

detection, to provide Layer 7 bandwidth 

management services for the remainder 

of the application stream as soon as the 

application is identified.

Traffic outTraffic out

Proxy
 

Scanning
Packet 

disassembly

Packet assembly-based process

SonicWall stream-based architectureCompetitive proxy-based architecture

When proxy buffer
becomes full or

content too large,
files bypass
scanning.

Traffic in Traffic in

TLS/SSL

Reassembly-free Deep Packet Inspection (RFDPI)

Reassembly-free packet
scanning eliminates proxy

and content size limitations.

Inspection time

Less More

Inspection capacity

Min Max

Inspection time

Less More

Inspection capacity

Min Max

CPU 1

CPU 2

CPU 3

CPU 4

CPU n

TLS/SSL

Centralized management  

and reporting

For highly regulated organizations 
wanting to achieve a fully coordinated 

security governance, compliance and 

risk management strategy, SonicWall 

provides administrators a unified, 
secure and extensible platform to 

manage SonicWall firewalls, wireless 
access points and Dell N-Series 

and X-Series switches through a 

correlated and auditable workstream 

process. Enterprises can easily 

consolidate the management of security 

appliances, reduce administrative 

and troubleshooting complexities, 

and govern all operational aspects of 

the security infrastructure, including 

centralized policy management and 

enforcement; real-time event monitoring; 

user activities; application identifications; 
flow analytics and forensics; compliance 
and audit reporting; and more. In 

addition, enterprises meet the firewall’s 

change management requirements 

through workflow automation which 
provides the agility and confidence 
to deploy the right firewall policies 
at the right time and in conformance 

with compliance regulations. Available 

on premises as SonicWall Global 
Management System and in the cloud 

as Capture Security Center, SonicWall 

management and reporting solutions 

provide a coherent way to manage 

network security by business processes 

and service levels, dramatically 

simplifying lifecycle management of your 

overall security environments compared 

to managing on a device-by-device basis.
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NSa 2650
The NSa 2650 delivers high-speed threat prevention 
over thousands of encrypted and even more unencrypted 

connections to mid-sized organizations and distributed 

enterprises.

NSa 3650 

The SonicWall NSa 3650 is ideal for branch office and small- 
to medium-sized corporate environments concerned about 

throughput capacity and performance.

Dual fansDual fans

8 x 2.5GbE 
SFP ports

4 x 2.5GbE 
SFP ports 12 x 1GbE 

ports

12 x 1GbE 
ports

Expansion bay for future useExpansion module

1GbE 
management

1GbE 
management

Optional 
redundant 

power

Optional 
redundant 

power

PowerPower
Storage 
module

Storage 
module

Console

Console

Dual 
USB ports

Dual 
USB ports

4 x 2.5GbE 
ports2 x 10GbE 

SFP+ ports

4 x 2.5GbE 
ports

Firewall NSa 3650

Firewall throughput 3.75 Gbps 

IPS throughput 1.8 Gbps

Anti-malware throughput 1.5 Gbps

Threat Prevention throughput 1.75 Gbps

Maximum connections 2,000,000

New connections/sec 14,000/sec

Storage module 32 GB

Description SKU

NSa 3650 firewall only 01-SSC-1937

NSa 3650 TotalSecure Advanced (1-
year)

01-SSC-4081

Firewall NSa 2650

Firewall throughput 3.0 Gbps 

IPS throughput 1.4 Gbps

Anti-malware throughput 1.3 Gbps

Threat Prevention throughput 1.5 Gbps 

Maximum connections 1,000,000

New connections/sec 14,000/sec

Storage module 16 GB

Description SKU

NSa 2650 firewall only 01-SSC-1936

NSa 2650 TotalSecure Advanced (1-
year)

01-SSC-1988
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Dual fans Dual fans

Dual power supplies 

(One included)

Dual power supplies 

(One included)

Expansion bay 
for future use

Expansion bay 
for future use

Firewall NSa 4650

Firewall throughput 6.0 Gbps

IPS throughput 2.3 Gbps

Anti-malware throughput 2.45 Gbps

Threat Prevention throughput 2.5 Gbps

Maximum connections 3,000,000

New connections/sec 40,000/sec

Storage module 32 GB

Description SKU

NSa 4650 firewall only 01-SSC-1938

NSa 4650 TotalSecure Advanced (1-
year)

01-SSC-4094

2 x 10GbE 
SFP+ ports

2 x 10GbE 
SFP+ ports

2 x 10GbE 
ports

4 x 2.5GbE 
ports

4 x 2.5GbE 
ports

16 x 1GbE 
ports

16 x 1GbE 
ports

Console Console

Storage  
module

Storage  
module

Dual 
USB ports

Dual 
USB ports

1GbE 
management

1GbE 
management

NSa 4650
The SonicWall NSa 4650 secures growing medium-sized 
organizations and branch office locations with enterprise-class 
features and uncompromising performance.

NSa 5650
The SonicWall NSa 5650 is ideal for distributed,  
branch office and corporate environments needing 
significant throughput and high port density.

Firewall NSa 5650

Firewall throughput 6.25 Gbps

IPS throughput 3.4 Gbps

Anti-malware throughput 2.8 Gbps

Threat Prevention throughput 3.4 Gbps

Maximum connections 4,000,000

New connections/sec 40,000/sec

Storage module 64 GB

Description SKU

NSa 5650 firewall only 01-SSC-1939

NSa 5650 TotalSecure Advanced (1-
year)

01-SSC-4342

4 x 2.5GbE 
SFP ports

4 x 2.5GbE 
SFP ports
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Triple fans Triple fans

Dual power supplies 

(One included)

Dual power 

supplies

Expansion bay 
for future use

Expansion bay 
for future use

Firewall NSa 6650

Firewall throughput 12.0 Gbps

IPS throughput 6.0 Gbps

Anti-malware throughput 5.4 Gbps

Threat Prevention throughput 5.5 Gbps

Maximum connections 5,000,000

New connections/sec 90,000/sec

Storage module 64 GB

Description SKU

NSa 6650 firewall only 01-SSC-1940

NSa 6650 TotalSecure Advanced (1-
year)

01-SSC-2209

2 x 10GbE 
ports

10 x 10GbE 
SFP+ ports

2 x 10GbE 
ports

6 x 10GbE 
SFP+ ports 8 x 2.5GbE 

ports
8 x 2.5GbE 

ports

8 x 1GbE 
ports

8 x 1GbE 
ports

Console Console

Storage  
module

Storage  
module

Dual 
USB ports

Dual 
USB ports

1GbE 
management

LCD 
display

LCD 
controls 1GB 

management

NSa 6650
The SonicWall NSa 6650 is ideal for large distributed and 
corporate central site sites requiring high throughput capacity 

and performance. 

NSa 9250/9450/9650
The SonicWall NSa 9250/9450/9650 provide distributed 
enterprises and data centers with scalable, deep security  

at multi-gigabit speeds.

Firewall NSa 9250 NSa 9450 NSa 9650

Firewall throughput 12.0 Gbps 17.1 Gbps 17.1 Gbps

IPS throughput 7.2 Gbps 10.2 Gbps 10.3 Gbps

Anti-malware 

throughput
6.5 Gbps 8.0 Gbps 8.5 Gbps

Threat Prevention 

throughput 
6.5 Gbps 9.0 Gbps 9.4 Gbps

Maximum 

connections
7,500,000 10,000,000 12,500,000

New connections/sec 90,000/sec 130,000/sec 130,000/sec

Storage modules 1 TB, 128 GB 1 TB, 128 GB 1 TB, 256 GB

Description SKU SKU SKU

NSa firewall only 01-SSC-1941 01-SSC-1942 01-SSC-1943

NSa TotalSecure 

Advanced (1-year)
01-SSC-2854 01-SSC-4358 01-SSC-3475

4 x 2.5GbE 
SFP ports
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Features

RFDPI ENGINE

Feature Description

Reassembly-Free Deep Packet 
Inspection (RFDPI)

This high-performance, proprietary and patented inspection engine performs stream-based, bi-directional traffic analysis, 
without proxying or buffering, to uncover intrusion attempts and malware and to identify application traffic regardless of 
port.

Bi-directional inspection Scans for threats in both inbound and outbound traffic simultaneously to ensure that the network is not used to distribute 
malware and does not become a launch platform for attacks in case an infected machine is brought inside.

Stream-based inspection Proxy-less and non-buffering inspection technology provides ultra-low latency performance for DPI of millions of 

simultaneous network streams without introducing file and stream size limitations, and can be applied on common 
protocols as well as raw TCP streams.

Highly parallel and scalable The unique design of the RFDPI engine works with the multi-core architecture to provide high DPI throughput and 
extremely high new session establishment rates to deal with traffic spikes in demanding networks.

Single-pass inspection A single-pass DPI architecture simultaneously scans for malware, intrusions and application identification, drastically 
reducing DPI latency and ensuring that all threat information is correlated in a single architecture.

Feature Description

Secure SD-WAN An alternative to more expensive technologies such as MPLS, Secure SD-WAN enables distributed enterprise 

organizations to build, operate and manage secure, high-performance networks across remote sites for the purpose of 

sharing data, applications and services using using readily-available, low-cost public internet services.

REST APIs Allows the firewall to receive and leverage any and all proprietary, original equipment manufacturer and third-party 
intelligence feeds to combat advanced threats such as zero-day, malicious insider, compromised credentials, ransomware 

and advanced persistent threats.

Stateful packet inspection All network traffic is inspected, analyzed and brought into compliance with firewall access policies.

High availability/clustering The NSa series supports Active/Passive (A/P) with state synchronization, Active/Active (A/A) DPI and Active/Active 

clustering high availability modes. Active/Active DPI offloads the deep packet inspection load to cores on the passive 
appliance to boost throughput.

DDoS/DoS attack protection SYN flood protection provides a defense against DoS attacks using both Layer 3 SYN proxy and Layer 2 SYN blacklisting 
technologies. Additionally, it protects against DoS/DDoS through UDP/ICMP flood protection and connection rate limiting.

IPv6 support Internet Protocol version 6 (IPv6) is in its early stages to replace IPv4. With SonicOS, the hardware will support filtering 
and wire mode implementations.

Flexible deployment options The NSa series can be deployed in traditional NAT, Layer 2 bridge, wire and network tap modes.

WAN load balancing Load-balances multiple WAN interfaces using Round Robin, Spillover or Percentage methods. 

Advanced quality of service (QoS) Guarantees critical communications with 802.1p, DSCP tagging, and remapping of VoIP traffic on the network.

H.323 gatekeeper and SIP proxy support Blocks spam calls by requiring that all incoming calls are authorized and authenticated by H.323 gatekeeper or SIP proxy.

Single and cascaded Dell N-Series and 

X-Series switch management

Manage security settings of additional ports, including Portshield, HA, PoE and PoE+, under a single pane of glass using 
the firewall management dashboard for Dell’s N-Series and X-Series network switch.

Biometric authentication Supports mobile device authentication such as fingerprint recognition that cannot be easily duplicated or shared to 
securely authenticate the user identity for network access.

Open authentication and social login Enable guest users to use their credentials from social networking services such as Facebook, Twitter, or Google+ to sign 
in and access the Internet and other guest services through a host's wireless, LAN or DMZ zones using pass-through 

authentication.

MANAGEMENT AND REPORTING

Feature Description

Cloud-based and on-premises 

management

Configuration and management of SonicWall appliances is available via the cloud through the SonicWall Capture Security 
Center and on-premises using SonicWall Global Management System (GMS).

Powerful single device management An intuitive web-based interface allows quick and convenient configuration, in addition to a comprehensive command-line 
interface and support for SNMPv2/3.

IPFIX/NetFlow application flow reporting Exports application traffic analytics and usage data through IPFIX or NetFlow protocols for real-time and historical 
monitoring and reporting with tools such as SonicWall Scrutinizer or other tools that support IPFIX and NetFlow with 
extensions.

VIRTUAL PRIVATE NETWORKING (VPN)

Feature Description

Auto-provision VPN Simplifies and reduces complex distributed firewall deployment down to a trivial effort by automating the initial site-to-site 
VPN gateway provisioning between SonicWall firewalls while security and connectivity occurs instantly and automatically.

IPSec VPN for site-to-site connectivity High-performance IPSec VPN allows the NSa series to act as a VPN concentrator for thousands of other large sites,

branch offices or home offices.

SSL VPN or IPSec client remote access Utilizes clientless SSL VPN technology or an easy-to-manage IPSec client for easy access to email, files, computers, 
intranet sites and applications from a variety of platforms.

Proposta DOCUMENTOS TECNICOS COMPLEMENTARES (0806193)         SEI 0001030-68.2020.6.02.8000 / pg. 771



9

Redundant VPN gateway When using multiple WANs, a primary and secondary VPN can be configured to allow seamless, automatic failover and 
failback of all VPN sessions.

Route-based VPN The ability to perform dynamic routing over VPN links ensures continuous uptime in the event of a temporary VPN tunnel 

failure, by seamlessly re-routing traffic between endpoints through alternate routes.

CONTENT/CONTEXT AWARENESS

Feature Description

User activity tracking User identification and activity are made available through seamless AD/LDAP/Citrix/Terminal Services SSO integration
combined with extensive information obtained through DPI.

GeoIP country traffic identification Identifies and controls network traffic going to or coming from specific countries to either protect against attacks from 
known or suspected origins of threat activity, or to investigate suspicious traffic originating from the network. Ability 
to create custom country and Botnet lists to override an incorrect country or Botnet tag associated with an IP address. 

Eliminates unwanted filtering of IP addresses due to misclassification.

Regular expression DPI filtering Prevents data leakage by identifying and controlling content crossing the network through regular expression matching. 

Provides the ability to create custom country and Botnet lists to override an incorrect country or Botnet tag associated with 

an IP address. 

Breach prevention subscription services

CAPTURE ADVANCED THREAT PROTECTION

Feature Description

Multi-engine sandboxing The multi-engine sandbox platform, which includes virtualized sandboxing, full system emulation, and hypervisor level 

analysis technology, executes suspicious code and analyzes behavior, providing comprehensive visibility to malicious 

activity.

Real-Time Deep Memory Inspection 

(RTDMI)

This patent-pending cloud-based technology detects and blocks malware that does not exhibit any malicious behavior and 

hides its weaponry via encryption. By forcing malware to reveal its weaponry into memory, the RTDMI engine proactively 

detects and blocks mass-market, zero-day threats and unknown malware.

Block until verdict To prevent potentially malicious files from entering the network, files sent to the cloud for analysis can be held at the 
gateway until a verdict is determined.

Broad file type and size analysis Supports analysis of a broad range of file types, either individually or as a group, including executable programs (PE), DLL, 
PDFs, MS Office documents, archives, JAR, and APK plus multiple operating systems including Windows, Android, Mac 
OS X and multi-browser environments.

Rapid deployment of signatures When a file is identified as malicious, a signature is immediately deployed to firewalls with SonicWall Capture ATP 
subscriptions and Gateway Anti-Virus and IPS signature databases and the URL, IP and domain reputation databases 
within 48 hours.

Capture Client Capture Client is a unified client platform that delivers multiple endpoint protection capabilities, including advanced 
malware protection and support for visibility into encrypted traffic. It leverages layered protection technologies, 
comprehensive reporting and endpoint protection enforcement.

 CAPTURE SECURITY APPLIANCE (CSa)

Feature Description

Compliance-centered malware detection Analyze suspicious files in your own environment without sending files or results to a third-party cloud.

Built-in integrations CSa supports out of the box integrations with other security solutions (firewalls and email security) from SonicWall.

Near real-time protection SonicWall’s patented RTDMI technology helps detect malware quickly, even for previously unknown malware, that CSa 

can enable the block until verdict capability on SonicWall next-generation firewalls.

Deployment CSa can be configured on a private network directly connected to a singular edge firewall or be reachable over the Internet 
directly or using VPN by branch firewalls.

ENCRYPTED THREAT PREVENTION

Feature Description

TLS/SSL decryption and inspection Decrypts and inspects TLS/SSL encrypted traffic on the fly, without proxying, for malware, intrusions and data leakage, 
and applies application, URL and content control policies in order to protect against threats hidden in encrypted traffic. 
Included with security subscriptions for all NSa series models.

SSH inspection Deep packet inspection of SSH (DPI-SSH) decrypts and inspect data traversing over SSH tunnel to prevent attacks that leverage 

SSH.

INTRUSION PREVENTION

Feature Description

Countermeasure-based protection Tightly integrated intrusion prevention system (IPS) leverages signatures and other countermeasures to scan packet 

payloads for vulnerabilities and exploits, covering a broad spectrum of attacks and vulnerabilities.

Automatic signature updates The SonicWall Threat Research Team continuously researches and deploys updates to an extensive list of IPS countermeasures 

that covers more than 50 attack categories. The new updates take immediate effect without any reboot or service interruption 
required.

Intra-zone IPS protection Bolsters internal security by segmenting the network into multiple security zones with intrusion prevention, preventing 

threats from propagating across the zone boundaries.
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Botnet command and control (CnC) 

detection and blocking

Identifies and blocks command and control traffic originating from bots on the local network to IPs and domains that are 
identified as propagating malware or are known CnC points.

Protocol abuse/anomaly Identifies and blocks attacks that abuse protocols in an attempt to sneak past the IPS.

Zero-day protection Protects the network against zero-day attacks with constant updates against the latest exploit methods and techniques 

that cover thousands of individual exploits.

Anti-evasion technology Extensive stream normalization, decoding and other techniques ensure that threats do not enter the network undetected 

by utilizing evasion techniques in Layers 2-7.

THREAT PREVENTION

Feature Description

Gateway anti-malware The RFDPI engine scans all inbound, outbound and intra-zone traffic for viruses, Trojans, key loggers and other malware in 
files of unlimited length and size across all ports and TCP streams.

Capture Cloud malware protection A continuously updated database of tens of millions of threat signatures resides in the SonicWall cloud servers and is 

referenced to augment the capabilities of the onboard signature database, providing RFDPI with extensive coverage of 
threats.

Around-the-clock security updates New threat updates are automatically pushed to firewalls in the field with active security services, and take effect 
immediately without reboots or interruptions.

Bi-directional raw TCP inspection The RFDPI engine is capable of scanning raw TCP streams on any port bi-directionally preventing attacks that they to 
sneak by outdated security systems that focus on securing a few well-known ports.

Extensive protocol support Identifies common protocols such as HTTP/S, FTP, SMTP, SMBv1/v2 and others, which do not send data in raw TCP, and 
decodes payloads for malware inspection, even if they do not run on standard, well-known ports.

APPLICATION INTELLIGENCE AND CONTROL

Feature Description

Application control Control applications, or individual application features, that are identified by the RFDPI engine against a continuously 
expanding database of over thousands of application signatures, to increase network security and enhance network 

productivity.

Custom application identification Control custom applications by creating signatures based on specific parameters or patterns unique to an application in its 
network communications, in order to gain further control over the network.

Application bandwidth management Granularly allocate and regulate available bandwidth for critical applications or application categories while inhibiting 
nonessential application traffic.

Granular control Control applications, or specific components of an application, based on schedules, user groups, exclusion lists and a 
range of actions with full SSO user identification through LDAP/AD/Terminal Services/Citrix integration.

CONTENT FILTERING

Feature Description

Inside/outside content filtering Enforce acceptable use policies and block access to HTTP/HTTPS websites containing information or images that are 

objectionable or unproductive with Content Filtering Service and Content Filtering Client.

Enforced Content Filtering Client Extend policy enforcement to block internet content for Windows, Mac OS, Android and Chrome devices located outside 

the firewall perimeter.

Granular controls Block content using the predefined categories or any combination of categories. Filtering can be scheduled by time of day, 
such as during school or business hours, and applied to individual users or groups.

Web caching URL ratings are cached locally on the SonicWall firewall so that the response time for subsequent access to frequently 
visited sites is only a fraction of a second.

ENFORCED ANTIVIRUS AND ANTI-SPYWARE

Feature Description

Multi-layered protection Utilize the firewall capabilities as the first layer of defense at the perimeter, coupled with endpoint protection to block, 
viruses entering network through laptops, thumb drives and other unprotected systems.

Automated enforcement option Ensure every computer accessing the network has the appropriate antivirus software and/or DPI-SSL certificate installed 
and active, eliminating the costs commonly associated with desktop antivirus management.

Automated deployment and installation 

option

Machine-by-machine deployment and installation of antivirus and anti-spyware clients is automatic across the network, 

minimizing administrative overhead.

Next-generation antivirus Capture Client uses a static artificial intelligence (AI) engine to determine threats before they can execute and roll back to 
a previous uninfected state.

Spyware protection Powerful spyware protection scans and blocks the installation of a comprehensive array of spyware programs on desktops 

and laptops before they transmit confidential data, providing greater desktop security and performance.
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Firewall

• Stateful packet inspection 

• Reassembly-Free Deep Packet Inspection

• DDoS attack protection (UDP/ICMP/ 

SYN flood)

• IPv4/IPv6

• Biometric authentication for remote access

• DNS proxy

• REST APIs

TLS/SSL/SSH decryption  
and inspection1

• Deep packet inspection for TLS/SSL/SSH

• Inclusion/exclusion of objects, groups or 

hostnames

• TLS/SSL control

• Granular DPI SSL controls per zone or rule

Capture advanced threat protection1

• Real-Time Deep Memory Inspection

• Cloud-based multi-engine analysis

• Virtualized sandboxing

• Hypervisor level analysis

• Full system emulation

• Broad file type examination

• Automated and manual submission

• Real-time threat intelligence updates

• Block until verdict

• Capture Client 

Intrusion prevention1

• Signature-based scanning 

• Automatic signature updates

• Bi-directional inspection

• Granular IPS rule capability

• GeoIP enforcement

• Botnet filtering with dynamic list

• Regular expression matching

Anti-malware1

• Stream-based malware scanning

• Gateway anti-virus

• Gateway anti-spyware

• Bi-directional inspection

• No file size limitation

• Cloud malware database 

Application identification1

• Application control

• Application bandwidth management

• Custom application signature creation

• Data leakage prevention

• Application reporting over NetFlow/IPFIX

• Comprehensive application signature 

database

Traffic visualization and analytics
• User activity

• Application/bandwidth/threat usage

• Cloud-based analytics 

HTTP/HTTPS Web content filtering1

• URL filtering

• Proxy avoidance

• Keyword blocking

• Policy-based filtering (exclusion/inclusion)

• HTTP header insertion

• Bandwidth manage CFS rating categories

• Unified policy model with app control

• Content Filtering Client

VPN 

• Auto-provision VPN

• IPSec VPN for site-to-site connectivity

• SSL VPN and IPSec client remote access

• Redundant VPN gateway

• Mobile Connect for iOS, Mac OS X, Windows, 

Chrome, Android and Kindle Fire

• Route-based VPN (OSPF, RIP, BGP)

Networking
• Secure SD-WAN 

• PortShield

• Jumbo frames

• Enhanced logging

• VLAN trunking

• RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)

• Port mirroring

• Layer-2 QoS

• Port security

• Dynamic routing (RIP/OSPF/BGP)

• SonicWall wireless controller

• Policy-based routing (ToS/metric and ECMP)

• NAT

• DNS security

• DHCP server

• Bandwidth management

• Link aggregation (static and dynamic)

• Port redundancy

• A/P high availability with state sync

• A/A clustering

• Inbound/outbound load balancing

• L2 bridge, wire/virtual wire mode, tap mode

• 3G/4G WAN failover

• Asymmetric routing

• Common Access Card (CAC) support

Wireless

• WIDS/WIPS

• RF spectrum analysis

• Rogue AP prevention

• Fast roaming (802.11k/r/v)

• Auto-channel selection

• Floor plan view/Topology view

• Band steering

• Beamforming

• AirTime fairness

• MiFi extender

• Guest cyclic quota

• LHM guest portal

VoIP

• Granular QoS control

• Bandwidth management

• SIP and H.323 transformations per access rule

• H.323 gatekeeper and SIP proxy support

Management and monitoring
• Capture Security Center, GMS, Web UI, CLI, 

REST APIs, SNMPv2/v3 

• Logging

• Netflow/IPFix exporting

• Cloud-based configuration backup 

• BlueCoat Security Analytics Platform

• SonicWall access point management

• Dell N-Series and X-Series switch 

management including cascaded switches

Local storage
• Logs

• Reports

• Firmware backups

1Requires added subscription

SonicOS feature summary
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NSa series system specifications
Firewall general NSa 2650 NSa 3650 NSa 4650 NSa 5650

Operating system SonicOS 6.5.4

Interfaces

4 x 2.5-GbE SFP,
4 x 2.5-GbE,
12 x 1-GbE,

1 GbE Management,
1 Console

2 x 10-GbE SFP+, 
8 x 2.5-GbE SFP, 

4 x 2.5-GbE, 
12 x 1-GbE, 

1 GbE Management, 
1 Console

2 x 10-GbE SFP+, 
4 x 2.5-GbE SFP, 

4 x 2.5-GbE, 
16 x 1-GbE, 

1 GbE Management, 
1 Console

2 x 10-GbE SFP+, 
2 x 10-GbE,

4 x 2.5-GbE SFP, 
4 x 2.5-GbE, 
16 x 1-GbE, 

1 GbE Management, 
1 Console

Expansion 1 Expansion Slot (Rear)*

Built-in storage (SSD) 16 GB 32 GB 32 GB 64 GB
Management CLI, SSH, Web UI, Capture Security Center, GMS, REST APIs
SSO users 40,000 50,000 60,000 70,000 

Maximum access points supported 48 96 128 192

Logging Analyzer, Local Log, Syslog

Firewall/VPN Performance NSa 2650 NSa 3650 NSa 4650 NSa 5650

Firewall inspection throughput1 3.0 Gbps 3.75 Gbps 6.0 Gbps 6.25 Gbps
Threat Prevention throughput2 1.5 Gbps 1.75 Gbps 2.5 Gbps 3.4 Gbps
Application inspection throughput2 1.85 Gbps 2.1 Gbps 3.0 Gbps 4.25 Gbps
IPS throughput2 1.4 Gbps 1.8 Gbps 2.3 Gbps 3.4 Gbps
Anti-malware inspection throughput2 1.3 Gbps 1.5 Gbps 2.45 Gbps 2.8 Gbps
TLS/SSL decryption and inspection throughput (DPI SSL)2 300 Mbps 320 Mbps 675 Mbps 800 Mbps
VPN throughput3 1.45 Gbps 1.5 Gbps 3.0 Gbps 3.5 Gbps
Connections per second 14,000/sec 14,000/sec 40,000/sec 40,000/sec

Maximum connections (SPI) 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000

Maximum connections (DPI) 500,000 750,000 1,000,000 1,500,000
Default/Maximum Connections (DPI SSL) 100,000/60,000 100,000/40,000 175,000/145,000 175,000/125,000

VPN NSa 2650 NSa 3650 NSa 4650 NSa 5650

Site-to-site tunnels 1,000 3,000 4,000 6,000

IPSec VPN clients (max) 50 (1,000) 500 (3,000) 2,000 (4,000) 2,000 (6,000)

SSL VPN NetExtender clients (max) 2 (350) 2 (500) 2 (1,000) 2 (1,500)
Encryption/Authentication DES, 3DES, AES (128, 192, 256-bit)/MD5, SHA-1, Suite B Cryptography
Key exchange Diffie Hellman Groups 1, 2, 5, 14v
Route-based VPN RIP, OSPF, BGP
Networking NSa 2650 NSa 3650 NSa 4650 NSa 5650

IP address assignment Static (DHCP, PPPoE, L2TP and PPTP client), Internal DHCP server, DHCP Relay

NAT modes 1:1, many:1, 1:many, flexible NAT (overlapping IPS), PAT, transparent mode
VLAN interfaces 256 256 400 500
Routing protocols BGP, OSPF, RIPv1/v2, static routes, policy-based routing
QoS Bandwidth priority, max bandwidth, guaranteed bandwidth, DSCP marking, 802.1p

Authentication
LDAP (multiple domains), XAUTH/RADIUS, SSO, Novell, internal user database, Terminal Services, Citrix,  

Common Access Card (CAC)

VoIP Full H323-v1-5, SIP
Standards TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, IPSec, ISAKMP/IKE, SNMP, DHCP, PPPoE, L2TP, PPTP, RADIUS, IEEE 802.3
Certifications (in progress) ICSA Firewall, ICSA Anti-Virus, FIPS 140-2, Common Criteria NDPP (Firewall and IPS), UC APL, USGv6, CsFC

High availability5 Active/Passive with State 

Sync

Active/Passive with State Sync

Active/Active Clustering

Active/Passive with State 

Sync, Active/Active DPI 

with State Sync, Active/

Active Clustering

Hardware NSa 2650 NSa 3650 NSa 4650 NSa 5650

Power supply
Dual, redundant

120W (one included)

Dual, redundant

350W (one included)
Fans Dual, Fixed Dual, Removable

Input power 100-240 VAC, 50-60 Hz
Maximum power consumption (W) 37.2 46 93.6 103.6

MTBF @25ºC in hours 162,231 156,681 154,529 153,243
MTBF @25ºC in years 18.5 17.9 17.6 17.5
Form factor 1U Rack Mountable

Dimensions 16.9 x 12.8 x 1.8 in (43 x 32.5 x 4.5 cm) 16.9 x 16.3 x 1.8 in (43 x 41.5 x 4.5 cm)
Weight 11.5 lb (5.2 kg) 11.7 lb (5.3 kg) 15.2 lb (6.9 kg) 15.2 lb (6.9 kg)
WEEE weight 12.1 lb (5.5 kg) 12.3 lb (5.6 kg) 19.6 lb (8.9 kg) 19.6 lb (8.9 kg)
Shipping weight 17.0 lb (7.7 kg) 17.2 lb (7.8 kg) 24.9 lb (11.3 kg) 24.9 lb (11.3 kg)

Major regulatory
FCC Class A, ICES Class A, CE (EMC, LVD, RoHS), C-Tick, VCCI Class A, UL/cUL, TUV/GS, CB, Mexico CoC by UL, WEEE, 

REACH, BSMI, KCC/MSIP, ANATEL

Environment (Operating/Storage) 32°-105° F (0°-40° C)/-40° to 158° F (-40° to 70° C)
Humidity 10-90% non-condensing
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NSa series system specifications con't
Firewall general NSa 6650 NSa 9250 NSa 9450 NSa 9650

Operating system SonicOS 6.5.4

Interfaces

6 x 10-GbE SFP+,  
2 x 10-GbE,  

4 x 2.5-GbE SFP,  
8 x 2.5-GbE,  
8 x 1-GbE,  

1 GbE Management,  
1 Console

10 x 10-GbE SFP+,  
2 x 10-GbE,  
8 x 2.5-GbE,  
8 x 1-GbE,  

1 GbE Management,  
1 Console

10 x 10-GbE SFP+,  
2 x 10-GbE,  
8 x 2.5-GbE, 
8 x 1-GbE,  

1 GbE Management,  
1 Console

10 x 10-GbE SFP+,  
2 x 10-GbE,  
8 x 2.5-GbE,  
8 x 1-GbE,  

1 GbE Management,  
1 Console

Expansion 1 Expansion Slot (Rear)*

Built-in storage (SSD) 64 GB 1TB, 128 GB 1TB, 128 GB 1TB, 256 GB

Management

CLI, SSH, Web UI, Capture 

Security Center, GMS,  
REST APIs

CLI, SSH, Web UI, GMS, REST APIs

SSO users 70,000 80,000 90,000 100,000 

Maximum access points supported 192 192 192 192

Logging Analyzer, Local Log, Syslog, IPFIX, NetFlow
Firewall/VPN Performance NSa 6650 NSa 9250 NSa 9450 NSa 9650

Firewall inspection throughput1 12.0 Gbps 12.0 Gbps 17.1 Gbps 17.1 Gbps
Threat Prevention throughput2 5.5 Gbps 6.5 Gbps 9.0 Gbps 9.4 Gbps
Application inspection throughput2 6.0 Gbps 7.8 Gbps 10.8 Gbps 11.5 Gbps
IPS throughput2 6.0 Gbps 7.2 Gbps 10.2 Gbps 10.3 Gbps
Anti-malware inspection throughput2 5.4 Gbps 6.5 Gbps 8.0 Gbps 8.5 Gbps
TLS/SSL decryption and inspection throughput (DPI SSL)2 1.45 Gbps 1.5 Gbps 2.1 Gbps 2.25 Gbps
VPN throughput3 6.0 Gbps 6.75 Gbps 10.0 Gbps 10.0 Gbps
Connections per second 90,000/sec 90,000/sec 130,000/sec 130,000/sec

Maximum connections (SPI) 5,000,000 7,500,000 10,000,000 12,500,000
Maximum connections (DPI) 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000
Default/Maximum Connections (DPI SSL) 250,000/170,000 250,000/170,000 450,000/290,000 550,000/320,000

VPN NSa 6650 NSa 9250 NSa 9450 NSa 9650

Site-to-site tunnels 8,000 12,000 12,000 12,000

IPSec VPN clients (max) 2,000 (6,000) 2,000 (6,000) 2,000 (6,000) 2,000 (6,000)

SSL VPN NetExtender clients (max) 2 (2,000) 2 (3,000) 2 (3,000) 50 (3,000)
Encryption/Authentication DES, 3DES, AES (128, 192, 256-bit)/MD5, SHA-1, Suite B Cryptography
Key exchange Diffie Hellman Groups 1, 2, 5, 14v
Route-based VPN RIP, OSPF, BGP
Networking NSa 6650 NSa 9250 NSa 9450 NSa 9650

IP address assignment Static (DHCP, PPPoE, L2TP and PPTP client), Internal DHCP server, DHCP Relay

NAT modes 1:1, many:1, 1:many, flexible NAT (overlapping IPS), PAT, transparent mode
VLAN interfaces 512
Routing protocols BGP, OSPF, RIPv1/v2, static routes, policy-based routing
QoS Bandwidth priority, max bandwidth, guaranteed bandwidth, DSCP marking, 802.1p

Authentication
LDAP (multiple domains), XAUTH/RADIUS, SSO, Novell, internal user database, Terminal Services, Citrix,

Common Access Card (CAC)

VoIP Full H323-v1-5, SIP
Standards TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, IPSec, ISAKMP/IKE, SNMP, DHCP, PPPoE, L2TP, PPTP, RADIUS, IEEE 802.3
Certifications (in progress) ICSA Firewall, ICSA Anti-Virus, FIPS 140-2, Common Criteria NDPP (Firewall and IPS), UC APL, USGv6, CsFC
High availability5 Active/Passive with State Sync, Active/Active DPI with State Sync, Active/Active Clustering

Hardware NSa 6650 NSa 9250 NSa 9450 NSa 9650

Power supply
Dual, redundant

350W (one included) Dual, redundant, 350W

Fans Triple, Removable

Input power 100-240 VAC, 50-60 Hz
Maximum power consumption (W) 144.3 86.7 90.9 113.1

MTBF @25ºC in hours 157,193 139,783 134,900 116,477

MTBF @25ºC in years 17.9 15.96 15.4 13.3

Form factor 1U Rack Mountable

Dimensions 16.9 x 16.3 x 1.8 in (43 x 41.5 x 4.5 cm)
Weight 17.9 lb (8.1 kg) 17.9 lb (8.1 kg)
WEEE weight 22.5 lb (10.2 kg) 22.5 lb (10.2 kg)
Shipping weight 27.8 lb (12.6 kg) 27.8 lb (12.6 kg)

Major regulatory
FCC Class A, CE (EMC, LVD, RoHS), C-Tick, VCCI Class A, MSIP/KCC Class A, UL, cUL, TUV/GS, CB, Mexico CoC by UL,

WEEE , REACH, ANATEL, BSMI

Environment (Operating/Storage) 32°-105° F (0°-40° C)/-40° to 158° F (-40° to 70° C)
Humidity 10-90% non-condensing

1 Testing Methodologies: Maximum performance based on RFC 2544 (for firewall). Actual performance may vary depending on network conditions and activated services.  
2 Threat Prevention/Gateway AV/Anti-Spyware/IPS throughput measured using industry standard Spirent WebAvalanche HTTP performance test and Ixia test tools. Testing done with multiple 
flows through multiple port pairs. Threat Prevention throughput measured with Gateway AV, Anti-Spyware, IPS and Application Control enabled. DPI SSL performance measured on HTTPS traffic 
with IPS enabled. 
3 VPN throughput measured using UDP traffic at 1280 byte packet size adhering to RFC 2544. All specifications, features and availability are subject to change. 
4 For every 125,000 DPI connections reduced, the number of available DPI SSL connections increases by 3,000 except for NSa 9250 and above. 
5 Active/Active Clustering and Active/Active DPI with State Sync require purchase of Expanded License except for NSa 9250 and above. 
*Future use. All specifications, features and availability are subject to change.
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NSa series ordering information

NSa 2650 SKU

NSa 2650 TotalSecure Advanced Edition (1-year) 01-SSC-1988

Advanced Gateway Security Suite – Capture ATP, Threat Prevention, and 24x7 Support for NSa 2650 (1-year) 01-SSC-1783

Capture Advanced Threat Protection for NSa 2650 (1-year) 01-SSC-1935

Threat Prevention–Intrusion Prevention, Gateway Anti-Virus, Gateway Anti-Spyware, Cloud Anti-Virus for NSa 2650 (1-year) 01-SSC-1976

24x7 Support for NSa 2650 (1-year) 01-SSC-1541

Content Filtering Service for NSa 2650 (1-year) 01-SSC-1970

Capture Client Based on user count

Comprehensive Anti-Spam Service for NSa 2650 (1-year) 01-SSC-2001

NSa 3650 SKU

NSa 3650 TotalSecure Advanced Edition (1-year) 01-SSC-4081

Advanced Gateway Security Suite – Capture ATP, Threat Prevention, and 24x7 Support for NSa 3650 (1-year) 01-SSC-3451

Capture Advanced Threat Protection for NSa 3650 (1-year) 01-SSC-3457

Threat Prevention–Intrusion Prevention, Gateway Anti-Virus, Gateway Anti-Spyware, Cloud Anti-Virus for NSa 3650 (1-year) 01-SSC-3632

24x7 Support for NSa 3650 (1-year) 01-SSC-3439

Content Filtering Service for NSa 3650 (1-year) 01-SSC-3469

Capture Client Based on user count

Comprehensive Anti-Spam Service for NSa 3650 (1-year) 01-SSC-4030

NSa 4650 SKU

NSa 4650 TotalSecure Advanced Edition (1-year) 01-SSC-4094

Advanced Gateway Security Suite – Capture ATP, Threat Prevention, and 24x7 Support for NSa 4650 (1-year) 01-SSC-3493

Capture Advanced Threat Protection for NSa 4650 (1-year) 01-SSC-3499

Threat Prevention–Intrusion Prevention, Gateway Anti-Virus, Gateway Anti-Spyware, Cloud Anti-Virus for NSa 4650 (1-year) 01-SSC-3589

24x7 Support for NSa 4650 (1-year) 01-SSC-3487

Content Filtering Service for NSa 4650 (1-year) 01-SSC-3583

Capture Client Based on user count

Comprehensive Anti-Spam Service for NSa 4650 (1-year) 01-SSC-4062

NSa 5650 SKU

NSa 5650 TotalSecure Advanced Edition (1-year) 01-SSC-4342

Advanced Gateway Security Suite – Capture ATP, Threat Prevention, and 24x7 Support for NSa 5650 (1-year) 01-SSC-3674

Capture Advanced Threat Protection for NSa 5650 (1-year) 01-SSC-3680

Threat Prevention – Intrusion Prevention, Gateway Anti-Virus, Gateway Anti-Spyware, Cloud Anti-Virus for NSa 5650 (1-year) 01-SSC-3698

24x7 Support for NSa 5650 (1-year) 01-SSC-3660

Content Filtering Service for NSa 5650 (1-year) 01-SSC-3692

Capture Client Based on user count

Comprehensive Anti-Spam Service for NSa 5650 (1-year) 01-SSC-4068

NSa 6650 SKU

NSa 6650 TotalSecure Advanced Edition (1-year) 01-SSC-2209

Advanced Gateway Security Suite – Capture ATP, Threat Prevention, and 24x7 Support for NSa 6650 (1-year) 01-SSC-8761

Capture Advanced Threat Protection for NSa 6650 (1-year) 01-SSC-8930

Threat Prevention – Intrusion Prevention, Gateway Anti-Virus, Gateway Anti-Spyware, Cloud Anti-Virus for NSa 6650 (1-year) 01-SSC-8979

24x7 Support for NSa 6650 (1-year) 01-SSC-8663

Content Filtering Service for NSa 6650 (1-year) 01-SSC-8972

Capture Client Based on user count

Comprehensive Anti-Spam Service for NSa 6650 (1-year) 01-SSC-9131

NSa 9250 SKU

NSa 9250 TotalSecure Advanced Edition (1-year) 01-SSC-2854

Advanced Gateway Security Suite – Capture ATP, Threat Prevention, and 24x7 Support for NSa 9250 (1-year) 01-SSC-0038

Capture Advanced Threat Protection for NSa 9250 (1-year) 01-SSC-0121

Threat Prevention – Intrusion Prevention, Gateway Anti-Virus, Gateway Anti-Spyware, Cloud Anti-Virus for NSa 9250 (1-year) 01-SSC-0343

24x7 Support for NSa 9250 (1-year) 01-SSC-0032

Content Filtering Service for NSa 9250 (1-year) 01-SSC-0331

Capture Client Based on user count

Proposta DOCUMENTOS TECNICOS COMPLEMENTARES (0806193)         SEI 0001030-68.2020.6.02.8000 / pg. 777



© 2020 SonicWall Inc. ALL RIGHTS RESERVED. SonicWall is a 

trademark or registered trademark of SonicWall Inc. and/or its affiliates 
in the U.S.A. and/or other countries. All other trademarks and registered 

trademarks are property of their respective owners.

SonicWall, Inc. 

1033 McCarthy Boulevard  |  Milpitas, CA 95035 

Refer to our website for additional information.  

www.sonicwall.com

Datasheet-NetworkSecurityAppliance-COG-2464

About SonicWall

SonicWall delivers Boundless Cybersecurity for the hyper-distributed 

era and a work reality where everyone is remote, mobile and unsecure. 

By knowing the unknown, providing real-time visibility and enabling 

breakthrough economics, SonicWall closes the cybersecurity business gap 

for enterprises, governments and SMBs worldwide. For more information, 
visit www.sonicwall.com

Regulatory model numbers:

NSa 2650 - 1RK38-0C8
NSa 3650 - 1RK38-0C7
NSa 4650 - 1RK39-0C9
NSa 5650 - 1RK39-0CA
NSa 6650 - 1RK39-0CB
NSa 9250 - 1RK39-0CC
NSa 9450 - 1RK39-0CD
NSa 9650 - 1RK39-0CE

NSa 9450 SKU

NSa 9450 TotalSecure Advanced Edition (1-year) 01-SSC-4358

Advanced Gateway Security Suite – Capture ATP, Threat Prevention, and 24x7 Support for NSa 9450 (1-year) 01-SSC-0414

Capture Advanced Threat Protection for NSa 9450 (1-year) 01-SSC-0855

Threat Prevention – Intrusion Prevention, Gateway Anti-Virus, Gateway Anti-Spyware, Cloud Anti-Virus for NSa 9450 (1-year) 01-SSC-1196

24x7 Support for NSa 9450 0 (1-year) 01-SSC-0407

Content Filtering Service for NSa 9450 (1-year) 01-SSC-1158

Capture Client Based on user count

NSa 9650 SKU

NSa 9650 TotalSecure Advanced Edition (1-year) 01-SSC-3475

Advanced Gateway Security Suite – Capture ATP, Threat Prevention, 24x7 Support for NSa 9650 (1-year) 01-SSC-2036

Capture Advanced Threat Protection for NSa 9650 (1-year) 01-SSC-2042

Threat Prevention – Intrusion Prevention, Gateway Anti-Virus, Gateway Anti-Spyware, Cloud Anti-Virus for NSa 9650 (1-year) 01-SSC-2142

24x7 Support for NSa 9650 0 (1-year) 01-SSC-1989

Content Filtering Service for NSa 9650 (1-year) 01-SSC-2136

Capture Client Based on user count

Modules and accessories* SKU

10GBASE-SR SFP+ Short Reach Module 01-SSC-9785

10GBASE-LR SFP+ Long Reach Module 01-SSC-9786

10GBASE SFP+ 1M Twinax Cable 01-SSC-9787

10GBASE SFP+ 3M Twinax Cable 01-SSC-9788

1000BASE-SX SFP Short Haul Module 01-SSC-9789

1000BASE-LX SFP Long Haul Module 01-SSC-9790

1000BASE-T SFP Copper Module 01-SSC-9791
 

*Please consult with your local SonicWall reseller for a complete list of supported SFP and SFP+ modules

NSa series ordering information con't

Partner Enabled Services

Need help to plan, deploy 

or optimize your SonicWall 

solution? SonicWall Advanced 

Services Partners are trained 

to provide you with world class 

professional services. Learn more 

at www.sonicwall.com/PES.

The Gartner Peer Insights Customers’ Choice logo is a trademark and service mark of Gartner, Inc., and/or its affiliates, and is used herein with permission. All rights reserved. Gartner Peer Insights 
Customers’ Choice distinctions are determined by the subjective opinions of individual end-user customers based on their own experiences, the number of published reviews on Gartner Peer Insights and 
overall ratings for a given vendor in the market, as further described here, and are not intended in any way to represent the views of Gartner or its affiliates.

SonicWall NSa/NSv Firewall Bundle

The following NSa series firewalls are eligible to receive a one-year license to the 
corresponding NSv Virtual Appliance TotalSecure Subscription* at no additional cost.

Eligible NSa Firewall Corresponding NSv Firewall

NSa 5650 NSv 200

NSa 6650 NSv 200

NSa 9250 NSv 400

NSa 9450 NSv 400

NSa 9650 NSv 400

* NSv Virtual Appliance TotalSecure Subscription includes NSv virtual firewall, Gateway Anti-Virus, Anti-
Spyware, Intrusion Prevention and Application Firewall Service, Content Filtering Service and 24x7 Support.

Proposta DOCUMENTOS TECNICOS COMPLEMENTARES (0806193)         SEI 0001030-68.2020.6.02.8000 / pg. 778



SONICWALL NETWORK 
SECURITY PROFESSIONAL 
(SNSP) TECHNICAL GUIDE
SonicWall Network Security Professional Course Description
SonicWall offers an extensive technical training curriculum for network 
administrators, security experts and SonicWall partners who need to enhance 
their knowledge and maximize their investment in SonicWall products and 
security applications.

The SonicWall Network Security Professional (SNSP) course is an expert-level 
training and certification program that builds on the enterprise security skills 
learned in the SonicWall Network Security Administrator (SNSA) course.

The SNSA certification exam is a pre-requisite to take the SNSP 
certification exam.

Once you have completed the SonicWall Network Security Professional 
course, you are eligible to take the SonicWall Network Security 
Professional exam.

Course Overview:

• Two days of instructor-led classroom training — 60 percent hands-on labs 
and 40 percent lecture

• Based on the recently released SonicOS 6.5 firmware

To register for a SonicWall instructor-led training course:

1. Go to SonicWall University and log in to your account. Select the 
SecureFirst login if you are a SecureFirst partner. If you are not a 
SecureFirst partner, select the MySonicWall login. If you do not 
have a MySonicWall account, follow the instructions to create one.

2. Go to the Events link and click on ATP Schedules to find a class 
that meets your needs.

3. Click on the Course Name link, which will redirect you to the 
Agenda and Details page for the specific class.

4. If you would like to enroll in this class, click on the Class 
Schedule  button.

5. This will take you to the Authorized Training Partner’s website.

6. If a local class is not available, go to the Events link and click on 
Authorized Training Partners to find a local training partner.

7. To access the exam in SonicWall University, the Authorized 
Training Partner will provide you with activation link to access 
the proctored exam.

NEW! How can you register for the SonicWall Network Security 
Professional Course (SNSP)?

NETWORK SECURITY PROFESSIONAL
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To access the SNSP certification exam:

1. Log in to your SonicWall University account.

2. The SNSP Exam page requires an activation key to enable the exam.

3. Enter the key provided by your instructor into the Enter Course Key field to activate the exam.

4. If you did not pass the exam, you can purchase an additional attempt test key from the exam page in SonicWall University. 

5. The SNSP exam is a proctored exam. If you take and pass the exam, you will receive a notification within 48 hours with the 
final status of your exam.

6. Because this is a proctored exam, you will be required to take the exam on a single-monitor computer.
Additional resources are not allowed.

TechnicalGuide-SNSP-US-VG-2010

© 2020 SonicWall Inc. ALL RIGHTS RESERVED. SonicWall is a trademark or 
registered trademark of SonicWall Inc. and/or its affiliates in the U.S.A. and/or 
other countries. All other trademarks and registered trademarks are property of 
their respective owners.

SonicWall, Inc.
1033 McCarthy Boulevard  |  Milpitas, CA 95035 
Refer to our website for additional information.  
www.sonicwall.com

Complete the prerequisite SNSA eLearning course, 
which includes 8 training modules for SonicWall 

Configuration, Operation & Troubleshooting1
Get Your 

SNSA 
Certification

Prepare
for Your 

Certification

2
Get Your 

SNSP 
Certification3

+

+

=

=

=

SonicWall Network 
Security Administrator 

Course and Exam

SonicWall Network 
Security Professional 

Course and Exam

SonicWall 
Firewall & 
SonicOS 
Knowledge

SonicWall 
Firewall & 
SonicOS 
Knowledge

CERTIFICATION PATHS

NETWORK SECURITY ADMINISTRATOR

NETWORK SECURITY ADMINISTRATOR NETWORK SECURITY PROFESSIONAL

Get Your 
SMAA 

Certification+ =
Complete the SMAA eLearning course, which includes 14 training 

modules for SonicWall’s Secure Mobile Access Configuration, 
Operation & Troubleshooting and completion of the SMAA exam SECURE MOBILE ACCESS ADMINISTRATOR

For more information, visit training.SonicWall or email trainingsupport@sonicwall.com
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 76/2020 UASG 70011

INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF, inscrita no CNPJ nº 28.899.422/0001-60, declara
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso
XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

BRASÍLIA, 03 de Novembro de 2020.

 

Fechar
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 76/2020 UASG 70011

INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF, inscrita no CNPJ nº 28.899.422/0001-60, declara
que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e
IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

BRASÍLIA, 03 de Novembro de 2020.

 

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 76/2020 UASG 70011

FRANCISCO PORTO DE ARAUJO FILHO, como representante devidamente constituído de 28.899.422/0001-60 - INOVAZUL
CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF doravante denominado INOVAZUL CHAIN COMERCIO E
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico 76/2020 UASG 70011, declara, sob as
penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 76/2020 UASG 70011 foi elaborada de maneira independente
pelo INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão
Eletrônico 76/2020 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 76/2020 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 76/2020 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de
fato do Pregão Eletrônico 76/2020 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 76/2020 UASG 70011,não será, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão
Eletrônico 76/2020 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 76/2020 UASG 70011 não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE ALAGOAS antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-
la. 

BRASÍLIA, em 03 de Novembro de 2020. 

FRANCISCO PORTO DE ARAUJO FILHO

 

Fechar
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09/11/2020 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/DeclaracaoME.asp?prpCod=13711241 1/1

  

 

 

DECLARAÇÃO ME/EPP/Cooperativa
 
Pregão eletrônico 76/2020 UASG 70011

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos
artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
 
CNPJ: 28.899.422/0001-60 - INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF 

03 de Movembro de 2020.

 

Voltar
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 76/2020 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente
os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 76/2020 da UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 28.899.422/0001-60 - INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF

BRASÍLIA, 03 de Novembro de 2020.

 

Fechar
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 76/2020 UASG 70011

INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF, inscrita no CNPJ nº 28.899.422/0001-60, declara
que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de
funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

BRASÍLIA, 03 de Novembro de 2020.

 

Fechar
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 76/2020 UASG 70011

INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF, inscrita no CNPJ nº 28.899.422/0001-60, declara
sob as penas da Lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

BRASÍLIA, 03 de Novembro de 2020.

 

Fechar
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 76/2020 UASG 70011

INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF, CNPJ nº 28.899.422/0001-60, declara sob as
penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

BRASÍLIA, 03 de Novembro de 2020.

 

Fechar
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA

INFORMACAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.899.422/0001-60

Certidão nº: 28982384/2020

Expedição: 10/11/2020, às 13:11:23

Validade: 08/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA

INFORMACAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº

28.899.422/0001-60, 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

recolhimentos previdenciários, 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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão TRAB TCU CNJ PORTAL FA  SÓCIO MAJ (0806217)         SEI 0001030-68.2020.6.02.8000 / pg. 789



 
 
 

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: 10/11/2020 13:58:26 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA 

DA INFORMACAO EIRELI 

CNPJ: 28.899.422/0001-60 
 
 
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. 
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Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 

 

 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 

 

 

 

Nome completo: FERNANDA NACUL 
 
CPF/CNPJ: 056.094.131-50 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 

notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 

prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 

de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 

  

 

Certidão emitida às 13:03:33 do dia 10/11/2020, com validade de trinta dias a contar da 

emissão. 

 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 

 

Código de controle da certidão: YAJ2101120130333 

 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (10/11/2020 às 13:08) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 056.094.131-50.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

5FAA.BAFD.906A.A509 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 10/11/2020 as 13:08:29 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1

Certidão TRAB TCU CNJ PORTAL FA  SÓCIO MAJ (0806217)         SEI 0001030-68.2020.6.02.8000 / pg. 793



CERTIFICAMOS que, ap�s consulta aos registros eletr�nicos de distribui��o de a��es de
fal�ncias e recupera��es judiciais dispon�veis at� 04/11/2020, NADA CONSTA contra o nome por
extenso e CPF/CNPJ de:

NOVA TI COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI

28.899.422/0001-60

OBSERVA�ÍES:
a) Os dados de identifica��o s�o de responsabilidade do solicitante da certid�o, devendo a titularidade ser conferida
pelo interessado e pelo destinat�rio.
b) A certid�o ser� emitida de acordo com as informa��es inseridas no banco de dados. Em caso de exibi��o de
processos com dados desatualizados, o interessado dever� requerer a atualiza��o junto ao ju�zo ou �rg�o julgador.
c) A certid�o ser� negativa quando n�o for poss�vel a individualiza��o dos processos por car�ncia de dados do Poder
Judici�rio. (artigo 8o, ¤ 2o da Resolu��o 121/CNJ).
d) A certid�o c�vel contempla a��es c�veis, execu��es fiscais, execu��es e insolv�ncias civis, fal�ncias, recupera��es
judiciais, recupera��es extrajudiciais, invent�rios, interdi��es, tutelas e curatelas. A certid�o criminal compreende os
processos criminais, os processos criminais militares e as execu��es penais. Demais informa��es sobre o conte�do
das certid�es, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Servi�os, Certid�es, Certid�o Nada Consta, Tipos de Certid�o.
e) A certid�o c�vel atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do C�digo Penal, senten�a n�o transitada em julgado.

A autenticidade dever� ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Servi�os, Certid�es,
Certid�o Nada Consta, Validar Certid�o - autenticar, informando-se o n�mero do selo digital de seguran�a
impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 04/11/2020
Selo digital de seguran�a: 2020.CTD.UPSN.2ZSE.3IZ2.PK62.GX9K
*** VçLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

P�gina 1 de 1

Poder Judici�rio da Uni�o

TRIBUNAL DE JUSTI�A DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITîRIOS

CERTIDÌO NEGATIVA DE DISTRIBUI�ÌO (A�ÍES DE FALæNCIAS E RECUPERA�ÍES JUDICIAIS)
1» e 2» Inst�ncias

04/11/2020 15:04:08

NUCER - N�cleo de Emiss�o de Certid�es do TJDFT
F�rum de Bras�lia - Milton Sebasti�o Barbosa, Pra�a Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - T�rreo.

Bras�lia - DF
Hor�rio de Atendimento: 7h �s 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI

01/01/2019 a 31/12/2019 28.899.422/0001-60

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 2

Descrição Valor FinalNota Valor Inicial

  (+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 118.888,74R$ 0,00

    Receitas de Serviços Prestados R$ 118.888,74R$ 0,00

      Serviços Prestados a Vista R$ 3.888,74R$ 0,00

      Serviços Prestados a Prazo R$ 115.000,00R$ 0,00

  (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA
OPERACIONAL BRUTA R$ (6.900,00)R$ 0,00

    (-) Impostos e Contribuições sobre Receita
Operacional R$ (6.900,00)R$ 0,00

      (-) SIMPLES Nacional R$ (6.900,00)R$ 0,00

  (-) CUSTO DOS PRODUTOS OU
MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS
PRESTADOS

R$ 0,00R$ 0,00

  (-) (-) DESPESA OPERACIONAL R$ (95.373,98)R$ (45.729,69)

    (-) Despesas Administrativas R$ (91.394,20)R$ (43.909,19)

      (-) Despesas Administrativas R$ (90.735,52)R$ (42.379,64)

      (-) Despesas com Pessoal R$ (658,68)R$ (1.529,55)

    (-) Despesas Financeiras R$ (1.853,87)R$ (1.455,09)

      (-) Despesas Financeiras R$ (1.853,09)R$ (1.455,09)

      (-) Juros Passivos R$ (0,78)R$ 0,00

    (-) Outras Despesas Operacionais R$ (2.125,91)R$ (365,41)

      (-) Outras Despesas Operacionais R$ (2.125,91)R$ (365,41)

  (+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS
DESPESAS R$ 0,00R$ 0,00

  (-) PROVISÕES PARA CSLL E IR R$ 0,00R$ 0,00

  (-) PARTICIPAÇÕES R$ 0,00R$ 0,00

(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO R$ 16.614,76R$ (45.729,69)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
99.03.63.CA.B8.D8.41.8B.12.65.68.2F.30.49.DE.B2.42.51.AF.32-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI

01/01/2019 a 31/12/2019 28.899.422/0001-60

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Número de Ordem do Livro: 2

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 777.473,60R$ 790.724,48

 ATIVO CIRCULANTE R$ 777.473,60R$ 790.724,48

  Disponibilidades R$ 247.900,79R$ 551.912,03

   Caixa R$ 100.834,51R$ 101.019,00

   Bancos R$ 1.587,22R$ 46.491,75

   Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata R$ 145.479,06R$ 404.401,28

  Outros Créditos R$ 529.572,81R$ 238.812,45

   Emprestimos a Terceiros R$ 0,00R$ 238.812,45

   Emprestimo a Socio R$ 529.572,81R$ 0,00

PASSIVO R$ 777.473,60R$ 790.724,48

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 109,78R$ 0,00

  Obrigações Sociais R$ 109,78R$ 0,00

   INSS a Recolher R$ 109,78R$ 0,00

 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 706.478,75R$ 736.454,17

  Empréstimos e Financiamentos a Longo
Prazo

R$ 706.478,75R$ 736.454,17

   Empréstimos e Financiamentos a Longo
Prazo

R$ 706.478,75R$ 736.454,17

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 70.885,07R$ 54.270,31

  Capital Social R$ 100.000,00R$ 100.000,00

   Capital Integralizado R$ 100.000,00R$ 100.000,00

  (-) Lucros/Prejuízos Acumulados R$ (29.114,93)R$ (45.729,69)

   (-) (-) Prejuízo do Período R$ (45.729,69)R$ (45.729,69)

   Superavit do Período R$ 16.614,76R$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
99.03.63.CA.B8.D8.41.8B.12.65.68.2F.30.49.DE.B2.42.51.AF.32-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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31/12/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 2019

Nome
CNPJ

INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
28.899.422/0001-60

Folha

:
:

: 1

31/12/2019

NIRE : 53600248619

118.888,74(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA 0,00

118.888,74Receitas de Serviços Prestados 0,00

0,00(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA 0,00

118.888,74(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 0,00

0,00(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS 0,00

118.888,74(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO 0,00

(102.273,98)(-) DESPESA OPERACIONAL (45.729,69)

(91.330,80)Despesas Administrativas (43.909,19)
(1.853,87)Despesas Financeiras (1.455,09)
(9.089,31)Outras Despesas Operacionais (365,41)

16.614,76(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO (45.729,69)

0,00(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS 0,00

16.614,76(=) LUCRO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR (45.729,69)

0,00(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR 0,00

16.614,76(=) LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES (45.729,69)

0,00(-) PARTICIPAÇÕES 0,00

16.614,76(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO (45.729,69)

                       Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, apresentando um lucro de R$ 16.614,76 (dezesseis mil, seiscentos e quatorze reais , 
setenta e seis centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e 
idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e 
comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2019

FERNANDA NÁCUL
801 - Empresário - CPF 056.094.131-50

APTC - AUDITORIA PLANEJAMENTO TRIB. E CONSULTORIA LTDA
CONTADOR - CPF 581.984.155-72 - CRC DF-958/O

APTC AUDITORIA PLANEJ TRIB CONSULT S/C
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Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

53600248619 2305

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI

002 ALTERACAO

CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

1

1

051

2211

BRASILIA

5 Agosto 2020

Nº FCN/REMP

DFP2000129756

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1596623 em 05/08/2020 da Empresa INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
I N F O R M A C A O  E I R E L I ,  N i r e  5 3 6 0 0 2 4 8 6 1 9  e  p r o t o c o l o  D F P 2 0 0 0 1 2 9 7 5 6  -  0 4 / 0 8 / 2 0 2 0 .  A u t e n t i c a ç ã o :
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2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL –  
 

INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI   

 
FERNANDA NACUL, brasileira, solteira, Carteira Nacional de Habilitação 06159209903, órgão 
expedidor DETRAN DF – DF, profissão empresária, natural de Passo Fundo – Rio Grande dos 
Sul, nascida em 12 de Abril de 1996, solteira, CPF 056.094.131-50, residente e domiciliado na 
Rua 28 Sul lote 06/08 – Apartamento 2703 – Edifício Via Terrazzo – Torre II Sul, Aguas Claras – 
Brasília – Distrito Federal – CEP: 71.929.000.  
 
Único titular da INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO EIRELI com sede e foro em Brasília – DF, estabelecida no SETOR SRTVS 
QUADRA 701 BLOCO O NR 110 SALA: 386; Asa Sul – Brasília – DF - CEP: 70340-000, 
inscrita com seu Contrato Social arquivado na JCDF sob NIRE nº 53600248619, inscrita no CNPJ 
sob nº 28.899.422/0001-60, resolve alterar e consolidar, e o fazem mediante as seguintes cláusulas 
e condições abaixo:  
 

Cláusula Primeira  
 

A empresa resolve alterar seu endereço para a Avenida Pau Brasil lote 06 sala 704 – Aguas Claras 
– Brasília – DF - CEP: 71916-500.    
 
 

Cláusula Segunda   
 

Continuam inalteradas e em vigor, todas as demais cláusulas do Contrato Social, não modificada e 
que não colidem com as do presente instrumento. 
 
 

DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
 

Cláusula Primeira  
 

A sociedade atua nesta capital com a denominação social INOVAZUL CHAIN COMERCIO 
E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI e adota o nome fantasia de 
INOVAZUL CHAIN.   
 
 

Cláusula Segunda 
 

A empresa tem seu endereço na Avenida Pau Brasil lote 06 sala 704 – Aguas Claras – Brasília – 
DF - CEP: 71916-500.    
 

Cláusula Terceira 
 

A sociedade tem por objeto a compra e venda de produtos de informática, computadores, 
periféricos, móveis, software, suprimentos, equipamentos de telecomunicações, produtos de 
tecnologia e prestação de serviço de manutenção, montagem, recuperação de equipamentos de 
informática e tecnologia da informação, rede e computadores sem estoque no local, bem como em 
segurança da informação, cursos e treinamento na área de informática em ambientes locados ou de 
terceiros.  
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Cláusula Quarta  

 
A EIRELI iniciou suas atividades em 11 de outubro de 2017, e seu prazo de duração é 
indeterminado, podendo abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração 
contratual deste ato, na forma da lei.  

 
 

Cláusula Quinta 
 
O capital desta sociedade é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente subscrito e 
integralizado, neste ato, em moeda corrente do País.  
 

Cláusula Sexta 
 
A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital, nos termos da lei 12.441 de 11 de julho 
de 2011.  

 
Cláusula Sétima 

 
A administração da EIRELI, cabe a FERNANDA NACUL , com poderes e atribuição de 
representação  ativa e passiva da empresa, judicial e extrajudicial, sempre podendo praticar todos 
os atos decorrentes do objeto social no interesse da empresa, inclusive aquisição de bens móveis e 
imóveis, aquisição de direito de terceiros autorizado o uso da denominação social, vedado, no 
entanto fazê-lo em atividades estranhas ao interesse da sociedade.  
 

Cláusula Oitava  
 
 
Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o titular e o administrador (ES), não 
titular (ES), se for o caso, prestarão contas justificadas da gestão, procedendo à elaboração do 
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os 
lucros ou perdas apurados.  
 

Cláusula Nona  
 

O titular poderá fixar uma retirada mensal a título de pró-labore, observada as disposições 
regulamentares pertinentes.  
 

Cláusula Décima  
 

A titular Fernanda Nácul declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra 
empresa, na modalidade EIRELI.  
 

Cláusula Décima Primeira      

Falecendo ou sendo interditado o titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, 
sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de 
seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da 
resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 
 

Cláusula Décima Segunda       
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O titular e o (os) administrador (ES)  não titular (ES), se for o caso, declara(m), sob as penas da 
lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita 
ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a 
propriedade. 
 

Cláusula Décima Terceira 

 
Fica eleito o foro de Brasília para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações 
resultantes deste instrumento particular.  
 

Brasília-DF, 28 de julho de 2020. 

 

 

_________________________________ 

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

 

DESPACHO

Maceió, 10 de novembro de 2020.
Srs. Servidores, COINF/SEGI
 
Solicito a ratificação da conformidade  técnica da

proposta apresentada na sessão Pregão 76/2020, GRUPOS 02
e 03, eventos: 0806184, 0806193, 0806202.

 
Agradeço antecipadamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TREAL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 10/11/2020, às 14:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0806241 e o código CRC F81A8CC8.

0001030-68.2020.6.02.8000 0806241v1
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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 novembro de 2020.
Sr. Pregoeiro,
 
Em atenção à solicitação 0806241, ratifico

conformidade técnica da proposta da empresa INOVAZUL
quanto aos Lotes 2 e 3, docs. 0806184, 0806193 e 0806202,
cuja análise foi encaminhada por mensagem de correio
eletrônico em 04/11/2020.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES, Chefe
de Seção, em 10/11/2020, às 15:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0806411 e o código CRC FFD7CA59.

0001030-68.2020.6.02.8000 0806411v1
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Pregão Eletrônico

70011 .762020 .11525 .4216 .1441155464

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00076/2020 (SRP)

Às 14:00 horas do dia 03 de novembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA PRE 81/2020 de 25/03/2020, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 0001030-68.2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00076/2020. Modo de
disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de licenças e
firewalls para a sede do TRE/AL. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital,
divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente
aos lances ofertados.

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: FIREWALL
Descrição Complementar: Firewall de Pequeno Porte, conforme especificações do edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 80 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 18.753,4900 Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: Serviços de Garantia de Equipamentos de TIC
Descrição Complementar: Extensão de Garantia para SonicWall SOHO por 36 meses, conforme especificações do edital
e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 40 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.993,2000 Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: Serviços de Garantia de Equipamentos de TIC
Descrição Complementar: Extensão de Garantia para SonicWall SOHO por 60 meses, conforme especificações do edital
e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 9.415,1900 Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 4 - GRUPO 2
Descrição: SOLUÇÃO
Descrição Complementar: Solução de Controle de Acesso Remoto, conforme especificações do edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 37.714,8900 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF, pelo melhor lance de R$
37.000,0000 e com valor negociado a R$ 34.900,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Item: 5 - GRUPO 2
Descrição: Manutenção Evolutiva de Software (Acréscimo de Novas Funcionalidades) - Outras Linguagens
Descrição Complementar: Licenças Adicionais para a Solução de Controle de Acesso Remoto, conforme especificações
do edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: Und serviço técnico
Valor Máximo Aceitável: R$ 36.358,5800 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -
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Aceito para: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF, pelo melhor lance de R$
36.000,0000 e com valor negociado a R$ 35.500,0000 e a quantidade de 4 Und serviço técnico .

Item: 6 - GRUPO 2
Descrição: Treinamento Informática - Sistema / Software
Descrição Complementar: Treinamento Oficial para a Solução de Controle de Acesso Remoto, conforme especificações
do edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 10.202,2400 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF, pelo melhor lance de R$
10.000,0000 e com valor negociado a R$ 8.900,0000 e a quantidade de 4 Unidade .

Item: 7 - GRUPO 3
Descrição: Manutenção Evolutiva de Software (Acréscimo de Novas Funcionalidades) - Outras Linguagens
Descrição Complementar: Licença de Expansão para SonicWall NSA, conforme especificações do edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Und serviço técnico
Valor Máximo Aceitável: R$ 9.686,1500 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF, pelo melhor lance de R$
9.500,0000 e a quantidade de 1 Und serviço técnico .

Item: 8 - GRUPO 3
Descrição: Serviços de Garantia de Equipamentos de TIC
Descrição Complementar: Extensão de Garantia para SonicWall NSA por 36 meses, conforme especificações do edital
e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 267.135,7200 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF, pelo melhor lance de R$
265.000,0000 e com valor negociado a R$ 262.000,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Item: 9 - GRUPO 3
Descrição: Serviços de Garantia de Equipamentos de TIC
Descrição Complementar: Extensão de Garantia para SonicWall NSA por 36 meses, conforme especificações do edital
e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 445.188,8000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF, pelo melhor lance de R$
440.000,0000 e com valor negociado a R$ 429.700,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Item: 10 - GRUPO 3
Descrição: Treinamento Informática - Sistema / Software
Descrição Complementar: Treinamento Oficial SonicWall Network Security Administrator, conforme especificações do
edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 13.425,9700 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF, pelo melhor lance de R$
13.000,0000 e a quantidade de 4 Unidade .

Item: 11 - GRUPO 3
Descrição: Treinamento Informática - Sistema / Software
Descrição Complementar: Treinamento Oficial SonicWall Network Security Professional, conforme especificações do
edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 11.727,0800 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF, pelo melhor lance de R$

especificaçõações do

hor lance ce de R$

ficficaçõações es dodo

ce ce dedede R$R$R$R$

lance dede R$R$

me especieciecificficficficficficaçõaçõaçõ
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11.700,0000 e a quantidade de 4 Unidade .

Relação de Grupos

GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R$ 1.942.462,9000 Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro

Itens do grupo:

 1 - FIREWALL

 2 - Serviços de Garantia de Equipamentos de TIC

 3 - Serviços de Garantia de Equipamentos de TIC

GRUPO 2

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R$ 223.958,1700 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF, pelo melhor lance de R$
221.000,0000 e com valor negociado a R$ 212.500,0000 .

Itens do grupo:

 4 - SOLUÇÃO

 5 - Manutenção Evolutiva de Software (Acréscimo de Novas Funcionalidades) - Outras Linguagens

 6 - Treinamento Informática - Sistema / Software

GRUPO 3

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R$ 822.622,8700 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF, pelo melhor lance de R$
813.300,0000 e com valor negociado a R$ 800.000,0000 .

Itens do grupo:

 7 - Manutenção Evolutiva de Software (Acréscimo de Novas Funcionalidades) - Outras Linguagens

 8 - Serviços de Garantia de Equipamentos de TIC

 9 - Serviços de Garantia de Equipamentos de TIC

 10 - Treinamento Informática - Sistema / Software

 11 - Treinamento Informática - Sistema / Software

Histórico

Item: 1 - GRUPO 1 - FIREWALL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP

Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

* 04.151.822/0001-24 TECSOLUTI
COMERCIO E
SOLUCOES
LTDA

Sim Sim 80 R$ 18.753,0000 R$ 1.500.240,0000 03/11/2020
13:24:18

Marca: DELL SONICWALL 
Fabricante: DELL SONICWALL 
Modelo / Versão: 01-SSC-0217 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FIREWALL DE PEQUENO PORTE SonicWall SOHO - Security Appliance
- 5 Ports – GigE MARCA: Dell SonicWALL MODELO: 01-SSC-0217 A garantia é de 60 meses para hardware e
licenças fornecidas.

* 09.150.651/0001-32 SEMPER
VINCIT
SERVICOS
DE
TECNOLOGIA
DA
INFORMACAO
LTDA

Sim Sim 80 R$ 18.753,4900 R$ 1.500.279,2000 22/10/2020
12:45:44

SOHO - Security Appliance
60 meses para hardware e

00.279,20 0,2000 22/10/2020
45:44
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Marca: Sonicwall Global Man 
Fabricante: Sonicwall Global Managment System 
Modelo / Versão: Sonicwall Global Managment System (GMS) 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Firewall de Pequeno Porte

* 11.038.368/0001-65 DISRUPTEC
BRASIL LTDA

Não Não 80 R$ 18.753,4900 R$ 1.500.279,2000 03/11/2020
13:52:23

Marca: SonicWall 
Fabricante: SonicWall 
Modelo / Versão: SonicWall 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de preço para eventual aquisição licenças e firewalls para a
sede do TRE-AL, cartórios Eleitorais, unidades e escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas.

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

03/11/2020
16:56:46

Desclassificação da proposta de R$ 18.753,0000. CANCELAMENTO DO ITEM, CONSIDERANDO O
PRONUNCIAMENTO DA TI E ASSESSORIA JURÍDICA.PUBLICADOS NO AMBIENTE COMPRASNET E
COMUNICADO AOS LICITANTES NA SESSÃO. ERROS INSANÁVEIS NO TERMO DE REFERÊNCIA

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

03/11/2020
16:57:18

Desclassificação da proposta de R$ 18.753,4900. CANCELAMENTO DO ITEM, CONSIDERANDO O
PRONUNCIAMENTO DA TI E ASSESSORIA JURÍDICA.PUBLICADOS NO AMBIENTE COMPRASNET E
COMUNICADO AOS LICITANTES NA SESSÃO. ERROS INSANÁVEIS NO TERMO DE REFERÊNCIA

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

03/11/2020
16:57:35

Desclassificação da proposta de R$ 18.753,4900. CANCELAMENTO DO ITEM, CONSIDERANDO O
PRONUNCIAMENTO DA TI E ASSESSORIA JURÍDICA.PUBLICADOS NO AMBIENTE COMPRASNET E
COMUNICADO AOS LICITANTES NA SESSÃO. ERROS INSANÁVEIS NO TERMO DE REFERÊNCIA

Cancelado 03/11/2020
16:57:35

Todas as propostas do item foram desclassificadas.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 2 - GRUPO 1 - Serviços de Garantia de Equipamentos de TIC

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP

Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

* 04.151.822/0001-24 TECSOLUTI
COMERCIO E
SOLUCOES
LTDA

Sim Sim 40 R$ 3.993,0000 R$ 159.720,0000 03/11/2020
13:24:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR
SONICWALL SOHO SERIES 3YR; PartNumber: 01-0SSC-0689.

* 09.150.651/0001-32 SEMPER VINCIT
SERVICOS DE
TECNOLOGIA
DA
INFORMACAO
LTDA

Sim Sim 40 R$ 3.993,2000 R$ 159.728,0000 22/10/2020
12:45:44

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Extensão de Garantia para SonicWall SOHO por 36 meses

* 11.038.368/0001-65 DISRUPTEC
BRASIL LTDA

Não Não 40 R$ 3.993,2000 R$ 159.728,0000 03/11/2020
13:52:23

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de preço para eventual aquisição licenças e firewalls para a
sede do TRE-AL, cartórios Eleitorais, unidades e escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas.

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

03/11/2020
16:56:46

Desclassificação da proposta de R$ 3.993,0000. CANCELAMENTO DO ITEM, CONSIDERANDO O
PRONUNCIAMENTO DA TI E ASSESSORIA JURÍDICA.PUBLICADOS NO AMBIENTE COMPRASNET E
COMUNICADO AOS LICITANTES NA SESSÃO. ERROS INSANÁVEIS NO TERMO DE REFERÊNCIA

Proposta 03/11/2020 Desclassificação da proposta de R$ 3.993,2000. CANCELAMENTO DO ITEM, CONSIDERANDO O

ONSIDEIDE
ENTE COMPOMP
O DE REFEEFE

ONSIDERANRANDO O

IDERANRANRAN
OMPOMPOMPOMPRA
EFEEFERÊNRÊNRÊNRÊN

IDERANRANDO DO OO
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desclassif.
pelo
pregoeiro

16:57:18 PRONUNCIAMENTO DA TI E ASSESSORIA JURÍDICA.PUBLICADOS NO AMBIENTE COMPRASNET E
COMUNICADO AOS LICITANTES NA SESSÃO. ERROS INSANÁVEIS NO TERMO DE REFERÊNCIA

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

03/11/2020
16:57:35

Desclassificação da proposta de R$ 3.993,2000. CANCELAMENTO DO ITEM, CONSIDERANDO O
PRONUNCIAMENTO DA TI E ASSESSORIA JURÍDICA.PUBLICADOS NO AMBIENTE COMPRASNET E
COMUNICADO AOS LICITANTES NA SESSÃO. ERROS INSANÁVEIS NO TERMO DE REFERÊNCIA

Cancelado 03/11/2020
16:57:35

Todas as propostas do item foram desclassificadas.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 3 - GRUPO 1 - Serviços de Garantia de Equipamentos de TIC

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP

Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

* 04.151.822/0001-24 TECSOLUTI
COMERCIO E
SOLUCOES
LTDA

Sim Sim 30 R$ 9.415,0000 R$ 282.450,0000 03/11/2020
13:24:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR
SONICWALL SOHO SERIES 5YR; PartNumber: 02-SSC-1730.

* 09.150.651/0001-32 SEMPER VINCIT
SERVICOS DE
TECNOLOGIA
DA
INFORMACAO
LTDA

Sim Sim 30 R$ 9.415,1900 R$ 282.455,7000 22/10/2020
12:45:44

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Extensão de Garantia para SonicWall SOHO por 60 meses

* 11.038.368/0001-65 DISRUPTEC
BRASIL LTDA

Não Não 30 R$ 9.415,1900 R$ 282.455,7000 03/11/2020
13:52:23

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de preço para eventual aquisição licenças e firewalls para a
sede do TRE-AL, cartórios Eleitorais, unidades e escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas.

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

03/11/2020
16:56:46

Desclassificação da proposta de R$ 9.415,0000. CANCELAMENTO DO ITEM, CONSIDERANDO O
PRONUNCIAMENTO DA TI E ASSESSORIA JURÍDICA.PUBLICADOS NO AMBIENTE COMPRASNET E
COMUNICADO AOS LICITANTES NA SESSÃO. ERROS INSANÁVEIS NO TERMO DE REFERÊNCIA

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

03/11/2020
16:57:18

Desclassificação da proposta de R$ 9.415,1900. CANCELAMENTO DO ITEM, CONSIDERANDO O
PRONUNCIAMENTO DA TI E ASSESSORIA JURÍDICA.PUBLICADOS NO AMBIENTE COMPRASNET E
COMUNICADO AOS LICITANTES NA SESSÃO. ERROS INSANÁVEIS NO TERMO DE REFERÊNCIA

Cancelado 03/11/2020
16:57:35

Todas as propostas do item foram desclassificadas.

Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

03/11/2020
16:57:35

Desclassificação da proposta de R$ 9.415,1900. CANCELAMENTO DO ITEM, CONSIDERANDO O
PRONUNCIAMENTO DA TI E ASSESSORIA JURÍDICA.PUBLICADOS NO AMBIENTE COMPRASNET E
COMUNICADO AOS LICITANTES NA SESSÃO. ERROS INSANÁVEIS NO TERMO DE REFERÊNCIA

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 4 - GRUPO 2 - SOLUÇÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP

Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

28.899.422/0001-60 INOVAZUL
CHAIN
COMERCIO E
SERVICOS EM

Sim Sim 1 R$ 37.714,8900 R$ 37.714,8900 03/11/2020
11:41:50

Valor GloGlo ora

37.714714,89 0

GloGlobalbalbalbal a/Ha/Horaoraoraora
rorororo

,89,89,89,89 2022022022020
41:41:41:5050505050
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TECNOLOGIA
DA INF

Marca: SonicWall 
Fabricante: SonicWall 
Modelo / Versão: SONICWALL SMA 410 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Solução de Controle de Acesso Remoto, conforme especificações do
edital e seus anexos. SONICWALL SMA 410 + GMS Licenses + 5YR GMS Support PN: 02-SSC-2801/01-SSC-
7662/01-SSC-7676/01-SSC-7677

11.038.368/0001-65 DISRUPTEC
BRASIL LTDA

Não Não 1 R$ 37.714,8900 R$ 37.714,8900 03/11/2020
12:32:46

Marca: SonicWall 
Fabricante: SonicWall 
Modelo / Versão: SMA 410 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de preço para eventual aquisição licenças e firewalls para a
sede do TRE-AL, cartórios Eleitorais, unidades e escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 37.714,8900 28.899.422/0001-60 03/11/2020 14:00:12:263

R$ 37.714,8900 11.038.368/0001-65 03/11/2020 14:00:12:263

R$ 37.714,8800 28.899.422/0001-60 03/11/2020 14:08:56:630

R$ 37.305,9300 28.899.422/0001-60 03/11/2020 14:09:16:070

R$ 37.305,9200 28.899.422/0001-60 03/11/2020 14:09:22:867

R$ 37.000,0000 28.899.422/0001-60 03/11/2020 14:31:49:627

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aceite
04/11/2020
15:10:22

Aceite individual da proposta. Fornecedor: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA
DA INF, CNPJ/CPF: 28.899.422/0001-60, pelo melhor lance de R$ 37.000,0000 e com valor negociado a
R$ 34.900,0000. Motivo: VALOR NEGOCIADO

Habilitado 04/11/2020
15:15:21

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM
TECNOLOGIA DA INF - CNPJ/CPF: 28.899.422/0001-60

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

 
Item: 5 - GRUPO 2 - Manutenção Evolutiva de Software (Acréscimo de Novas Funcionalidades) - Outras Linguagens

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP

Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

28.899.422/0001-60 INOVAZUL
CHAIN
COMERCIO E
SERVICOS EM
TECNOLOGIA
DA INF

Sim Sim 4 R$ 36.358,5800 R$ 145.434,3200 03/11/2020
11:41:50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Licenças Adicionais para a Solução de Controle de Acesso Remoto,
conforme especificações do edital e seus anexos. SONICWALL SMA 400/410 Additional 100 licenses + 5YR Support
PN: 01-SSC-2246/01-SSC-1770/01-SSC-1768

11.038.368/0001-65 DISRUPTEC
BRASIL LTDA

Não Não 4 R$ 36.358,5800 R$ 145.434,3200 03/11/2020
12:32:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de preço para eventual aquisição licenças e firewalls para a
sede do TRE-AL, cartórios Eleitorais, unidades e escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 36.358,5800 28.899.422/0001-60 03/11/2020 14:00:12:263

R$ 36.358,5800 11.038.368/0001-65 03/11/2020 14:00:12:263

R$ 36.000,0000 28.899.422/0001-60 03/11/2020 14:32:09:623

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aceite 04/11/2020 Aceite individual da proposta. Fornecedor: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA

ora Registro

4:00:12:263

4:00:12:22:26363

4:32:02:09:6

RVICOS EM EM TE TECNOLOGIOGIAA

2:22:263

9:69:69:623232323
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15:10:22 DA INF, CNPJ/CPF: 28.899.422/0001-60, pelo melhor lance de R$ 36.000,0000 e com valor negociado a
R$ 35.500,0000. Motivo: VALOR NEGOCIADO

Habilitado 04/11/2020
15:15:21

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM
TECNOLOGIA DA INF - CNPJ/CPF: 28.899.422/0001-60

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

 
Item: 6 - GRUPO 2 - Treinamento Informática - Sistema / Software

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP

Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

28.899.422/0001-60 INOVAZUL
CHAIN
COMERCIO E
SERVICOS EM
TECNOLOGIA
DA INF

Sim Sim 4 R$ 10.202,2400 R$ 40.808,9600 03/11/2020
11:41:50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Treinamento Oficial para a Solução de Controle de Acesso Remoto,
conforme especificações do edital e seus anexos. SONICWALL SECURE MOBILE ACCESS ADMINISTRATOR (SMAA)
COURSE PN: 02-SSC-4651

11.038.368/0001-65 DISRUPTEC
BRASIL LTDA

Não Não 4 R$ 10.202,2400 R$ 40.808,9600 03/11/2020
12:32:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de preço para eventual aquisição licenças e firewalls para a
sede do TRE-AL, cartórios Eleitorais, unidades e escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 10.202,2400 28.899.422/0001-60 03/11/2020 14:00:12:263

R$ 10.202,2400 11.038.368/0001-65 03/11/2020 14:00:12:263

R$ 10.100,0000 11.038.368/0001-65 03/11/2020 14:09:10:717

R$ 9.851,0000 11.038.368/0001-65 03/11/2020 14:30:43:190

R$ 10.000,0000 28.899.422/0001-60 03/11/2020 14:32:27:413

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aceite
04/11/2020
15:10:22

Aceite individual da proposta. Fornecedor: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA
DA INF, CNPJ/CPF: 28.899.422/0001-60, pelo melhor lance de R$ 10.000,0000 e com valor negociado a
R$ 8.900,0000. Motivo: VALOR NEGOCIADO

Habilitado 04/11/2020
15:15:21

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM
TECNOLOGIA DA INF - CNPJ/CPF: 28.899.422/0001-60

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

 
Item: 7 - GRUPO 3 - Manutenção Evolutiva de Software (Acréscimo de Novas Funcionalidades) - Outras Linguagens

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP

Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

28.899.422/0001-60 INOVAZUL CHAIN
COMERCIO E
SERVICOS EM
TECNOLOGIA DA
INF

Sim Sim 1 R$ 9.686,1500 R$ 9.686,1500 03/11/2020
11:41:50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Licença de Expansão para SonicWall NSA, conforme especificações
do edital e seus anexos. SONICWALL NSA 6650 and 6600 EXPANDED LICENSE PN: 01-SSC-4481

11.038.368/0001-65 DISRUPTEC
BRASIL LTDA

Não Não 1 R$ 9.686,1500 R$ 9.686,1500 03/11/2020
12:32:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de preço para eventual aquisição licenças e firewalls para a
sede do TRE-AL, cartórios Eleitorais, unidades e escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

A, conforme especificações
SSC-4481

9.686,86, 00

ção licençenças a
em AlaAlagoa

ora Regisgis

86,86,15015000 03/03/03/03/11/11/11/11/20220200
32:32:32:464646

enças as as as para a a 
goagoagoagoa

gisgistrotro
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R$ 9.686,1500 28.899.422/0001-60 03/11/2020 14:00:12:263

R$ 9.686,1500 11.038.368/0001-65 03/11/2020 14:00:12:263

R$ 9.500,0000 11.038.368/0001-65 03/11/2020 14:10:05:023

R$ 9.686,0000 28.899.422/0001-60 03/11/2020 14:26:03:170

R$ 9.680,0000 28.899.422/0001-60 03/11/2020 14:26:23:660

R$ 9.350,0000 11.038.368/0001-65 03/11/2020 14:31:29:633

R$ 9.500,0000 28.899.422/0001-60 03/11/2020 14:32:50:390

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aceite 04/11/2020
15:14:44

Aceite individual da proposta. Fornecedor: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA
DA INF, CNPJ/CPF: 28.899.422/0001-60, pelo melhor lance de R$ 9.500,0000.

Habilitado 04/11/2020
15:15:21

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM
TECNOLOGIA DA INF - CNPJ/CPF: 28.899.422/0001-60

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 3.

 
Item: 8 - GRUPO 3 - Serviços de Garantia de Equipamentos de TIC

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP

Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

28.899.422/0001-60 INOVAZUL
CHAIN
COMERCIO E
SERVICOS
EM
TECNOLOGIA
DA INF

Sim Sim 1 R$ 267.135,7200 R$ 267.135,7200 03/11/2020
11:41:50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Extensão de Garantia para SonicWall NSA por 36 meses, conforme
especificações do edital e seus anexos. SONICWALL ADVANCED GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR NSA
6600 3YR PN: 01-SSC-1562

11.038.368/0001-65 DISRUPTEC
BRASIL LTDA

Não Não 1 R$ 267.135,7200 R$ 267.135,7200 03/11/2020
12:32:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de preço para eventual aquisição licenças e firewalls para a
sede do TRE-AL, cartórios Eleitorais, unidades e escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 267.135,7200 28.899.422/0001-60 03/11/2020 14:00:12:263

R$ 267.135,7200 11.038.368/0001-65 03/11/2020 14:00:12:263

R$ 266.000,0000 11.038.368/0001-65 03/11/2020 14:10:40:347

R$ 265.000,0000 11.038.368/0001-65 03/11/2020 14:31:54:190

R$ 265.000,0000 28.899.422/0001-60 03/11/2020 14:33:12:537

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aceite
04/11/2020
15:14:44

Aceite individual da proposta. Fornecedor: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA
DA INF, CNPJ/CPF: 28.899.422/0001-60, pelo melhor lance de R$ 265.000,0000 e com valor negociado a
R$ 262.000,0000. Motivo: VALOR NEGOCIADO

Habilitado 04/11/2020
15:15:21

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM
TECNOLOGIA DA INF - CNPJ/CPF: 28.899.422/0001-60

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 3.

 
Item: 9 - GRUPO 3 - Serviços de Garantia de Equipamentos de TIC

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP

Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

 3.

Valor GloGlo oraora
Registroro

GloGlobalbalbal DatData/Ha/Ha/Ha/Ha/Horaora
RegRegRegististroro
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28.899.422/0001-60 INOVAZUL
CHAIN
COMERCIO E
SERVICOS
EM
TECNOLOGIA
DA INF

Sim Sim 1 R$ 445.188,8000 R$ 445.188,8000 03/11/2020
11:41:50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Extensão de Garantia para SonicWall NSA por 60 meses, conforme
especificações do edital e seus anexos. SONICWALL ADVANCED GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR NSA
6600 5YR PN: 01-SSC-1564

11.038.368/0001-65 DISRUPTEC
BRASIL LTDA

Não Não 1 R$ 445.188,8000 R$ 445.188,8000 03/11/2020
12:32:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de preço para eventual aquisição licenças e firewalls para a
sede do TRE-AL, cartórios Eleitorais, unidades e escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 445.188,8000 28.899.422/0001-60 03/11/2020 14:00:12:263

R$ 445.188,8000 11.038.368/0001-65 03/11/2020 14:00:12:263

R$ 444.000,0000 11.038.368/0001-65 03/11/2020 14:11:41:903

R$ 440.000,0000 28.899.422/0001-60 03/11/2020 14:33:32:893

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aceite
04/11/2020
15:14:44

Aceite individual da proposta. Fornecedor: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA
DA INF, CNPJ/CPF: 28.899.422/0001-60, pelo melhor lance de R$ 440.000,0000 e com valor negociado a
R$ 429.700,0000. Motivo: VALOR NEGOCIADO

Habilitado 04/11/2020
15:15:21

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM
TECNOLOGIA DA INF - CNPJ/CPF: 28.899.422/0001-60

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 3.

 
Item: 10 - GRUPO 3 - Treinamento Informática - Sistema / Software

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP

Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

28.899.422/0001-60 INOVAZUL
CHAIN
COMERCIO E
SERVICOS EM
TECNOLOGIA
DA INF

Sim Sim 4 R$ 13.425,9700 R$ 53.703,8800 03/11/2020
11:41:50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Treinamento Oficial SonicWall Network Security Administrator,
conforme especificações do edital e seus anexos. SONICWALL NETWORK SECURITY ADMINISTRATOR (SNSA)
COURSE PN: 01-SSC-3274

11.038.368/0001-65 DISRUPTEC
BRASIL LTDA

Não Não 4 R$ 13.425,9700 R$ 53.703,8800 03/11/2020
12:32:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de preço para eventual aquisição licenças e firewalls para a
sede do TRE-AL, cartórios Eleitorais, unidades e escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 13.425,9700 28.899.422/0001-60 03/11/2020 14:00:12:263

R$ 13.425,9700 11.038.368/0001-65 03/11/2020 14:00:12:263

R$ 13.300,0000 11.038.368/0001-65 03/11/2020 14:12:16:253

R$ 13.000,0000 28.899.422/0001-60 03/11/2020 14:33:53:853

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aceite 04/11/2020
15:14:44

Aceite individual da proposta. Fornecedor: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA
DA INF, CNPJ/CPF: 28.899.422/0001-60, pelo melhor lance de R$ 13.000,0000.

Habilitado 04/11/2020 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM

4:12:16:253

4:33:53:85353

RVICOSCOS EM

 SERVICOSCOS EM

 EM EM EM TE TE TE OGIOGIOGIOGIAAAA
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15:15:21 TECNOLOGIA DA INF - CNPJ/CPF: 28.899.422/0001-60

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 3.

 
Item: 11 - GRUPO 3 - Treinamento Informática - Sistema / Software

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP

Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

28.899.422/0001-60 INOVAZUL
CHAIN
COMERCIO E
SERVICOS EM
TECNOLOGIA
DA INF

Sim Sim 4 R$ 11.727,0800 R$ 46.908,3200 03/11/2020
11:41:50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Treinamento Oficial SonicWall Network Security Professional,
conforme especificações do edital e seus anexos. SONICWALL NETWORK SECURITY PROFESSIONAL (SNSP)
COURSE PN: 02-SSC-2418

11.038.368/0001-65 DISRUPTEC
BRASIL LTDA

Não Não 4 R$ 14.921,9000 R$ 59.687,6000 03/11/2020
12:32:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Registro de preço para eventual aquisição licenças e firewalls para a
sede do TRE-AL, cartórios Eleitorais, unidades e escritórios remotos da Justiça Eleitoral em Alagoas.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 14.921,9000 11.038.368/0001-65 03/11/2020 14:00:12:263

R$ 11.727,0800 28.899.422/0001-60 03/11/2020 14:00:12:263

R$ 14.750,0000 11.038.368/0001-65 03/11/2020 14:13:20:987

R$ 14.600,0000 11.038.368/0001-65 03/11/2020 14:17:43:987

R$ 11.700,0000 28.899.422/0001-60 03/11/2020 14:34:07:747

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aceite 04/11/2020
15:14:44

Aceite individual da proposta. Fornecedor: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA
DA INF, CNPJ/CPF: 28.899.422/0001-60, pelo melhor lance de R$ 11.700,0000.

Habilitado 04/11/2020
15:15:21

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM
TECNOLOGIA DA INF - CNPJ/CPF: 28.899.422/0001-60

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 3.

 
HISTÓRICO DO GRUPO 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP

Quantidade Valor Global Data/Hora
Registro

* 04.151.822/0001-24 TECSOLUTI COMERCIO E
SOLUCOES LTDA

Sim Sim - R$ 1.942.410,0000 03/11/2020
13:24:18

* 09.150.651/0001-32 SEMPER VINCIT SERVICOS DE
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA

Sim Sim - R$ 1.942.462,9000 22/10/2020
12:45:44

* 11.038.368/0001-65 DISRUPTEC BRASIL LTDA Não Não - R$ 1.942.462,9000 03/11/2020
13:52:23

Não existem eventos para o item

Não existem intenções de recurso para o item

 
HISTÓRICO DO GRUPO 2

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP

Quantidade Valor Global Data/Hora
Registro

Valor GloGlo oraora
Regististroro

GloGlobalbalbal DatData/Ha/Ha/Ha/Ha/Horaora
RegRegistroro
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28.899.422/0001-60 INOVAZUL CHAIN COMERCIO E
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
INF

Sim Sim - R$ 223.958,1700 03/11/2020
11:41:50

11.038.368/0001-65 DISRUPTEC BRASIL LTDA Não Não - R$ 223.958,1700 03/11/2020
12:32:46

Eventos do Grupo

Evento Data Observações

Aberto 03/11/2020
14:06:49

Item Aberto.

Início 1a Etapa da
Disputa Fechada

03/11/2020
14:29:54

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance
entre R$ 223.549,2000 e R$ 223.549,2100.

Encerrada Disputa
Fechada

03/11/2020
14:35:40

Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado 03/11/2020
14:35:40

Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

03/11/2020
17:10:45

Convocado para envio de anexo o fornecedor INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS
EM TECNOLOGIA DA INF, CNPJ/CPF: 28.899.422/0001-60.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

03/11/2020
17:30:27

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INOVAZUL CHAIN
COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF, CNPJ/CPF: 28.899.422/0001-60.

Habilitado 04/11/2020
15:15:21

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF - CNPJ/CPF: 28.899.422/0001-60

Não existem intenções de recurso para o item

 
HISTÓRICO DO GRUPO 3

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP

Quantidade Valor Global Data/Hora
Registro

28.899.422/0001-60 INOVAZUL CHAIN COMERCIO E
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
INF

Sim Sim - R$ 822.622,8700 03/11/2020
11:41:50

11.038.368/0001-65 DISRUPTEC BRASIL LTDA Não Não - R$ 835.402,1500 03/11/2020
12:32:46

Eventos do Grupo

Evento Data Observações

Aberto 03/11/2020
14:07:18

Item Aberto.

Início 1a Etapa da
Disputa Fechada

03/11/2020
14:29:54

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance
entre R$ 822.616,7200 e R$ 831.100,0000.

Encerrada Disputa
Fechada

03/11/2020
14:35:41

Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado 03/11/2020
14:35:41

Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

03/11/2020
17:10:59

Convocado para envio de anexo o fornecedor INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS
EM TECNOLOGIA DA INF, CNPJ/CPF: 28.899.422/0001-60.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

03/11/2020
17:30:44

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INOVAZUL CHAIN
COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF, CNPJ/CPF: 28.899.422/0001-60.

Habilitado 04/11/2020
15:15:21

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E
SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF - CNPJ/CPF: 28.899.422/0001-60

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens

Data Mensagem

Pregoeiro 03/11/2020
14:00:37

Srs.(as) Licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 03/11/2020
14:04:15

Preliminarmente, foi publicado respostas a um pedido de esclarecimento o que resultando
em um pronunciamento da TI, ratificando os equívocos no ANEXO I termo de referência,
grupo I. Submetido ao pregoeiro, Assessoria Jurídica, todos registraram a necessidade de

cimentento o ndo
O I te termormo ia,

straram e

o oo oo oo oo o ltaltandondondondo
rmormormo de de de de ferêncêncêncêncência,ia,

am am a na neceeceeceecessissississidaddaddaddade de dee
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CANCELAMENTO, APENAS DO GRUPO I. Pelo exposto, daremos continuidade ao presente
certame para os GRUPOS 2 E 3 EXCLUSIVAMENTE. OBRIGADO.

Pregoeiro 03/11/2020
14:06:55

O item G2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 03/11/2020
14:06:55

Srs. Fornecedores, algumas propostas do item G2 estão empatadas. Solicitamos o envio
de lances.

Pregoeiro 03/11/2020
14:07:26

O item G3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 03/11/2020
14:29:54

A etapa fechada foi iniciada para o item G3. Fornecedor que apresentou lance entre R$
822.616,7200 e R$ 831.100,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às

14:34:53 do dia 03/11/2020.

Pregoeiro 03/11/2020
14:29:54

A etapa fechada foi iniciada para o item G2. Fornecedor que apresentou lance entre R$
223.549,2000 e R$ 223.549,2100 poderá enviar um lance único e fechado até às

14:34:54 do dia 03/11/2020.

Sistema 03/11/2020
14:35:40

A etapa fechada do item G2 foi encerrada.

Sistema 03/11/2020
14:35:41

O item G2 está encerrado.

Sistema 03/11/2020
14:35:41

A etapa fechada do item G3 foi encerrada.

Sistema 03/11/2020
14:35:41

O item G3 está encerrado.

Pregoeiro 03/11/2020
14:40:23

Srs. (as) Licitantes, NÃO ABRIMOS PARA LANCES O GRUPO I, CONFORME EXPLICADO
NAS MENSAGENS ANTERIORES E PUBLICADO NO PORTAL COMPRASNET. CONTUDO,

PRECISAMOS DO AVAL DA AUTORIDADE HIERARQUICAMENTE SUPERIOR, OU SEJA, O
DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESTA CORTE ELEITORAL.

Pregoeiro 03/11/2020
14:40:58

Estamos aguardando a RATIFICAÇÃO NO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO PRESENTE
CERTAME.

Pregoeiro 03/11/2020
14:42:39

PELO EXPOSTO, CONSIDERANDO A ATUAL FASE, AS PROPOSTAS DO GRUPO I SERÃO
REGISTRADAS COMO DESCLASSIFICADAS NO SISTEMA.

Pregoeiro 03/11/2020
14:43:39

PEÇO AOS SENHORES E SENHORAS QUE AGUARDEM, RETORNAREMOS AO CHAT ÀS 16H
E 30´

Pregoeiro 03/11/2020
16:47:04

Srs. (as) Licitantes, favor aguardem um instante.

Pregoeiro 03/11/2020
16:54:25

Srs. (as) Licitantes, CONSIDERANDO TODAS AS INFORMAÇÕES REGISTRADAS NA
PRESENTE SESSÃO, BEM COMO REGISTRADAS NO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO,

AFIRMANDO A NECESSIDADE DE CANCELAMENTO DO GRUPO I, VAMOS REGISTRAR A
DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS GRUPO I, EM RAZÃO DO SISTEMA NÃO PERMITIR
O CANCELAMENTO DO ITEM NA PRESENTE FASE, EVITANDO, ASSIM A FASE DE LANCES.

Sistema 03/11/2020
16:57:35

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
ítens/grupos na situação de ´Cancelado pelo Pregoeiro´.

Pregoeiro 03/11/2020
16:58:07

PELO EXPOSTO O GRUPO 01 FOI CANCELADO.

Pregoeiro 03/11/2020
17:01:17

Para INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF - Sr.(a)
Licitante, boa tarde. V.Sª foi a primeira classificada nos GRUPOS 02 e 03, considerando a
determinação do edital e legislação do pregão eletrônico, aceita nossa contraproposta no

valor de R$200.000,00 para o GRUPO 2 e R$800.000,00 para o GRUPO 3?

28.899.422/0001-
60

03/11/2020
17:02:18

Boa tarde, Sr. Pregoeiro. Favor aguardar um instante.

Pregoeiro 03/11/2020
17:02:46

Para INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF - Agradeço e
aguardo.

28.899.422/0001-
60

03/11/2020
17:07:21

Sr. Pregoeiro, obrigado pelo tempo. Podemos ofertar os preços de R$ 800.000,00 para o
Lote 3 e R$ 212.500,00 para o Lote 2.

Pregoeiro 03/11/2020
17:10:38

Para INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF - Agradeço, pelo
exposto, solicito que V.Sª encaminhe sua proposta devidamente ajustada aos valores

negociados,contendo a descrição completa dos itens pertencentes aos Grupos, TUDO DE
ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL. LEMBRANDO A
PROPOSTA DEVERÁ SER ASSINADA E AS DEMAIS FOLHAS RUBRICADAS, PODEMOS

AGUARDAR EM NO MÁXIMO 2H?

Sistema 03/11/2020
17:10:45

Senhor fornecedor INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF,
CNPJ/CPF: 28.899.422/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.

Sistema 03/11/2020
17:10:59

Senhor fornecedor INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF,
CNPJ/CPF: 28.899.422/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao grupo G3.

Pregoeiro 03/11/2020
17:11:54

Para INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF - ANEXO
CONVOCADO, REITERANDO PROPOSTA AJUSTADAS AOS VALORES NEGOCIADOS,

ASSINADA E RUBRICADA TODAS AS FOLHAS, AGUARDAMOS EM 2H

UBRICADAS, PODEMOS

 EM TECNOCNOLOGIA DA INFNF
eferente te 

 EM TE TECNOCNO
eferenrente 

OGIA DA DA I
ALORES NS N

ARDAMOS ES E

CNOCNOLOGIOGIA DA DA IA INFNF,,NFNFNFNF
te ao ao ao grugrugru G2.G2.G2.G2.

CNOCNOCNOCNO NFNFNFNF,,NFNF
te ao ao 

A IA IA IA INF 
S NEGOEGOEGOEGOEGO DOSDOSDOS,,
S ES EM 2M 2M 2HHHH
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28.899.422/0001-
60

03/11/2020
17:12:05

Muito obrigado, sr. Pregoeiro. Entendemos que podemos enviar com assinatura digital
(assinada com certificado digital) em todas as folhas. Correto?

Pregoeiro 03/11/2020
17:13:58

Para INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF - CORRETO!

Sistema 03/11/2020
17:30:27

Senhor Pregoeiro, o fornecedor INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM
TECNOLOGIA DA INF, CNPJ/CPF: 28.899.422/0001-60, enviou o anexo para o grupo G2.

Sistema 03/11/2020
17:30:44

Senhor Pregoeiro, o fornecedor INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM
TECNOLOGIA DA INF, CNPJ/CPF: 28.899.422/0001-60, enviou o anexo para o grupo G3.

Pregoeiro 03/11/2020
17:46:19

Para INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF - Sr.(a)
Licitante, acuso o recebimento dos arquivos, vamos encaminhar à Unidade de TI para
pronunciamento de conformidade, considerando que não temos mais tempo hábil para
retorno do respectivo pronunciamento TI, vamos suspender o pregão. Retornaremos

amanhã às 13h e 30 minutos. Obrigado e boa noite.

Pregoeiro 04/11/2020
13:31:31

Srs.(as) Licitantes, boa tarde. Peço que aguardem.

Pregoeiro 04/11/2020
15:07:00

Para INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF - Sr.(a)
Licitante, boa tarde. A Unidade TI ratificou a conformidade técnica da propostas
apresentadas por V.Sª GRUPOS 02 e 03, RAZÃO PELA QUAL PROCEDEREMOS A

ACEITAÇÃO DAS MESMAS. FAVOR PERMANEÇA LOGADO E OBSERVE AS MENSAGENS DO
SISTEMA. OBRIGADO.

Pregoeiro 04/11/2020
15:15:36

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 04/11/2020 às
15:45:00.

Pregoeiro 04/11/2020
16:00:54

Srs. (as) Licitantes, declaro encerrado o pregão eletrônico, agradeço a participação de
todos.

 

Eventos do Pregão

Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 03/11/2020 16:57:35 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo
04/11/2020 15:15:36 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 04/11/2020 às 15:45:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20
de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:01 horas do dia 04 de novembro de 2020, cuja
ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
WEBER BEZERRA CAVALCANTI 
Pregoeiro Oficial

JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
Equipe de Apoio

Voltar   

WEBER BEZERRA 

CAVALCANTI:37

408259449

Assinado de forma digital 

por WEBER BEZERRA 

CAVALCANTI:3740825944

9 

Dados: 2020.11.10 

13:21:07 -03'00'

JOAO 

HERMINIO DE 

BARROS 

NETO:30920065

Assinado de forma 

digital por JOAO 

HERMINIO DE BARROS 

NETO:30920065 

Dados: 2020.11.10 

13:47:05 -03'00'

Ata PREGÃO 76 (0806468)         SEI 0001030-68.2020.6.02.8000 / pg. 830



09/11/2020 ComprasNet

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 1/1

PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Pregão Eletrônico   Nº 00076/2020(SRP) 

RESULTADO POR FORNECEDOR

28.899.422/0001-60 - INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

GRUPO 2 - - R$ 223.958,1700 - R$ 212.500,0000
Marca: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 

GRUPO 3 - - R$ 822.622,8700 - R$ 800.000,0000
Marca: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 

Total do Fornecedor: R$ 1.012.500,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 1.012.500,0000
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Voltar
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00076/2020 (SRP) 

Às 16:01 horas do dia 04 de novembro de 2020, após analisado o resultado do Pregão nº 00076/2020, referente ao
Processo nº 0001030-68.2020, o pregoeiro, Sr(a) WEBER BEZERRA CAVALCANTI, ADJUDICA aos licitantes vencedores os
respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

Resultado da Adjudicação

GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 1.942.462,9000
Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro

Itens do grupo:

 1 - FIREWALL

 2 - Serviços de Garantia de Equipamentos de TIC

 3 - Serviços de Garantia de Equipamentos de TIC

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: FIREWALL
Descrição Complementar: Firewall de Pequeno Porte, conforme especificações do edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 80 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 18.753,4900 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 03/11/2020 16:57:35 Todas as propostas do item foram desclassificadas.

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: Serviços de Garantia de Equipamentos de TIC
Descrição Complementar: Extensão de Garantia para SonicWall SOHO por 36 meses, conforme especificações do edital
e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 40 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.993,2000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro

Eventos do Item
Evento Data Observações
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Cancelado 03/11/2020 16:57:35 Todas as propostas do item foram desclassificadas.

Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: Serviços de Garantia de Equipamentos de TIC
Descrição Complementar: Extensão de Garantia para SonicWall SOHO por 60 meses, conforme especificações do edital
e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 9.415,1900 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 03/11/2020 16:57:35 Todas as propostas do item foram desclassificadas.

Fim do documento
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Secretaria!Especial!de!Desburocratização,!Gestão!e!Governo!Digital

Sistema!de!Cadastramento!Unificado!de!Fornecedores!-!SICAF

Ministério!da!Economia

Secretaria!de!Gestão

Dados!do!Fornecedor
CNPJ: 28.899.422/0001-60

Razão!Social: INOVAZUL!CHAIN!COMERCIO!E!SERVICOS!EM!TECNOLOGIA!DA
INFORMACAO!EIRELI

Nome!Fantasia: INOVAZUL!CHAIN

Situação!do!Fornecedor: Credenciado Data!de!Vencimento!do!Cadastro: 13/11/2020

Ocorrências!e!Impedimentos
Ocorrência: Nada!Consta

Impedimento!de!Licitar: Nada!Consta

Vínculo!com!"Serviço!Público": Nada!Consta

Ocorrências!Impeditivas!indiretas: Nada!Consta

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

I!-!Credenciamento

II!-!Habilitação!Juridica

III!-!Regularidade!Fiscal!e!Trabalhista!Federal

Receita!Federal!e!PGFN 26/04/2021

FGTS 15/11/2020

Trabalhista Validade: 26/04/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV!-!Regularidade!Fiscal!Estadual/Distrital!e!Municipal

Receita!Estadual/Distrital Validade: 13/01/2021

Receita!Municipal (Isento)

VI!-!Qualificação!Econômico-Financeira

31/05/2021Validade:

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

Emitido!em:!10/11/2020!12:50 de
CPF:!374.082.594-49!!!!!!Nome:!WEBER!BEZERRA!CAVALCANTI

11

Ass:!____________________________________________________________________________________________
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Secretaria!Especial!de!Desburocratização,!Gestão!e!Governo!Digital

Sistema!de!Cadastramento!Unificado!de!Fornecedores!-!SICAF

Ministério!da!Economia

Secretaria!de!Gestão

Certificado!de!Registro!Cadastral!-!CRC
(Emissão!conforme!art.!17!da!Instrução!Normativa!!nº!03,!de!26!abril!de!2018)

CNPJ: 28.899.422/0001-60
Razão!Social: INOVAZUL!CHAIN!COMERCIO!E!SERVICOS!EM!TECNOLOGIA!DA

INFORMACAO!EIRELI

Atividade!Econômica!Principal:

4751-2/01!-!COMÉRCIO!VAREJISTA!ESPECIALIZADO!DE!EQUIPAMENTOS!E
SUPRIMENTOS!DE!INFORMÁTICA

Endereço:

AVENIDA!PAU!BRASIL!LOTE,!06!-!SALA!704!-!NORTE!(AGUAS!CLARAS)!-!BRASÍLIA!/
Distrito!Federal

Emitido!em:!10/11/2020!12:53 de 11

A!veracidade!das!informações!poderá!ser!verificada!no!endereço!www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este!certificado!não!substitui!os!documentos!enumerados!nos!artigos!28!a!31!da!Lei!nº!!8.666,!de!1993.

Observações:
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Secretaria!Especial!de!Desburocratização,!Gestão!e!Governo!Digital

Sistema!de!Cadastramento!Unificado!de!Fornecedores!-!SICAF

Ministério!da!Economia

Secretaria!de!Gestão

Relatório!Nível!I!-!Credenciamento

Dados!do!Fornecedor
CNPJ: 28.899.422/0001-60
Razão!Social: INOVAZUL!CHAIN!COMERCIO!E!SERVICOS!EM!TECNOLOGIA!DA

INFORMACAO!EIRELI
Nome!Fantasia: INOVAZUL!CHAIN
Situação!do!Fornecedor: Credenciado Data!de!Vencimento!do!Cadastro: 13/11/2020

Dados!do!Nível
Situação!do!Nível: Cadastrado

Dados!do!Fornecedor
Porte!da!Empresa: Micro!Empresa
Inscrição!Estadual: 0783119200195 Inscrição!Municipal: 0783119200195
Natureza!Jurídica: EMPRESA!INDIVIDUAL!DE!RESPONSABILIDADE!LIMITADA!(DE

NATUREZA!EMPRESÁRIA)
Capital!Social: R$!100.000,00 Data!de!Abertura!da!Empresa: 20/10/2017
CNAE!Primário: 4751-2/01!-!COMÉRCIO!VAREJISTA!ESPECIALIZADO!DE!EQUIPAMENTOS

E!SUPRIMENTOS!DE!INFORMÁTICA
CNAE!Secundário!1: 6209-1/00!-!SUPORTE!TÉCNICO,!MANUTENÇÃO!E!OUTROS!SERVIÇOS
CNAE!Secundário!2: 7490-1/04!-!ATIVIDADES!DE!INTERMEDIAÇÃO!E!AGENCIAMENTO!DE
CNAE!Secundário!3: 8599-6/04!-!TREINAMENTO!EM!DESENVOLVIMENTO!PROFISSIONAL!E
CNAE!Secundário!4: 9511-8/00!-!REPARAÇÃO!E!MANUTENÇÃO!DE!COMPUTADORES!E!DE

Dados!para!Contato
CEP: 71.916-500
Endereço: AVENIDA!PAU!BRASIL!LOTE,!06!-!SALA!704!-!NORTE!(AGUAS!CLARAS)
Município!/!UF: BRASÍLIA!/!Distrito!Federal
Telefone: (61)!37034444
E-mail: ADMINISTRATIVO@INOVAZUL.COM.BR

Dados!do!Responsável!pelo!Cadastro
056.094.131-50CPF:

Nome: FERNANDA!NACUL
Carteira!de!Identidade: 2869302 Órgão!Expedidor: DPTDF
Data!de!Expedição: 12/01/2007 Data!de!Nascimento: 12/04/1996
E-mail: ADMINISTRATIVO@GRUPOINOVVA.COM.BR

Emitido!em:!10/11/2020!12:55 de
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: 056.094.131-50 Participação!Societária: 100,00%
Nome: FERNANDA!NACUL
Carteira!de!Identidade: 2869302 Órgão!Expedidor: SSPDF
Data!de!Expedição: 12/01/2007 Data!de!Nascimento: 12/04/1996
Filiação!Materna: MARLI!TERESINHA!ERBE
Estado!Civil: Solteiro(a)

CEP: 71.929-000
Endereço: RUA!28!SUL!LOTE!6!8!TORRE!2,!2703!-!APTO!-!AGUAS!CLARAS
Município!/!UF: BRASÍLIA!/!Distrito!Federal
Telefone: (61)!00000000
E-mail: ADMINISTRATIVO@GRUPOINOVVA.COM.BR

Dirigentes
Dados!do!Dirigente!1

CPF: 056.094.131-50
Nome: FERNANDA!NACUL
Carteira!de!Identidade: 2869302 Órgão!Expedidor: SSPDF
Data!de!Expedição: 12/01/2007 Data!de!Nascimento: 12/04/1996
Filiação!Materna: MARLI!TERESINHA!ERBE
Estado!Civil: Solteiro(a)

CEP: 71.929-000
Endereço: RUA!28!SUL!LOTE!6!8!TORRE!2,!2703!-!APTO!-!AGUAS!CLARAS
Município!/!UF: BRASÍLIA!/!Distrito!Federal
Telefone: (61)!00000000
E-mail: ADMINISTRATIVO@GRUPOINOVVA.COM.BR

Linhas!Fornecimento

Serviços
5398!-!Prestação!de!Serviços!de!Informática
16837!-!Treinamento!Informática!-!Equipamento!/!Hardware
21202!-!Informática!-!Segurança!Rede
22993!-!Informática!-!Suporte!Técnico!(!Software!/!Equipamentos!)
24970!-!Serviços!de!Tecnologia!da!Informação!e!Apoio!Técnico!de!Atividades!de!Informática

Emitido!em:!10/11/2020!12:55 de
CPF:!374.082.594-49!!!!!!Nome:!WEBER!BEZERRA!CAVALCANTI
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

CNPJ: 28.899.422/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:56:06 do dia 15/10/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/04/2021.
Código de controle da certidão: F4F3.0D1A.A360.E234
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 9231 - 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 - 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  0805563

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

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
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO COSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-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?

  VALOR ESTIMADO SUPERIOR 

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos
termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

  OBJETO NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  

CONFORMIDADE TÉCNICA GRUPOS 02 e 03 RATIFICADA
PELA TI
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0806411

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

X  

 

DOCUMENTOS TÉCNICOS  ANALISADOS PELA
TI 0806193; 0806202

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X  
 

 

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME, SEGUINDO DETERMINAÇÃO
DO EDITAL E LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  

CONSULTA PELO PREGOEIRO:

SICAF/NÍVEL CREDENCIAMENTO/CRC 0806623

 

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

  NÃO FOI NECESSÁRIO

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  

DOCUMENTOS ITEM 01 - CERTIDÕES: TRABAHISTA, TCU,
CNJ, PORTAL TRANSPARÊNCIA, FALÊNCIA CONCORDATA,
TCU E CNJ SÓCIO MAJORITÁRIO

0806217

17 – Consta consulta ao Cadin? X   0806238

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  0806211

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO
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18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

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 DOCUMENTOS ANEXOS ITEM 16

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   DOCUMENTOS ANEXOS ITEM 16

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X   ATO CONSTITUTIVO EMPRESA 0806233

19 -Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital X  CONFORME EDITAL

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
NÃO OCORREU RECURSO

0806468

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X   

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

VIII – Procedimentos Finais    
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29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  0806477

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?

x  

Proposta GRUPOS 02 e 03 0806184

Resultado Fornecedor - 0806474

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 10/11/2020, às 17:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0806630 e o código CRC 7D7C1671.

0001030-68.2020.6.02.8000 0806630v6
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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 : 0001030-68.2020.6.02.8000
INTERESSADO : Coordenadoria de Infraestrutura

ASSUNTO : Pregão Eletrônico nº 76/2020. Registro de preços para eventual aquisição de licenças e
firewalls.

Parecer nº 2177 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Análise de Regularidade em Procedimento Licitatório

Pregão Eletrônico nº 76/2020
 

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição
de licenças e firewalls para a sede deste Tribunal, conforme
especificações descritas nos Anexos I e I-A do Edital
do Pregão Eletrônico n.º 76/2020 (0786422).

 
Licitante vencedor: INOVAZUL CHAIN

COMERCIO E SERVICOS ,  CNPJ Nº 21.142.448/0001-10,
pelo melhor lance de R$ 49.998,00 (quarenta e nove mil
novecentos e noventa e oito reais).

 
 
Trata-se de análise quanto à regularidade do

procedimento licitatório com base na lista de verificação a
seguir, estabelecida conforme Portaria da Presidência n.º
226/2018.

 
Para tanto, observada a lista de verificação trazida

pelo Pregoeiro responsável, por meio da Informação n.º
9127 (0803733), fundamentada nos documentos colacionados
aos autos, incluindo-se aí Portaria designativa de sua
nomeação (0801692).   

 
Verificada a existência da devida reserva de crédito

necessária para pretensa contratação (2020PE000333 -
0773393), bem como observado quanto à adequação do
serviço contido na proposta apresentada pelo licitante
vencedor (0801702) com as exigências do Edital pela
Unidade demandante (Despacho SEGI 0801863).

 
Analisado o procedimento, concluímos, assim, pela

legalidade do presente procedimento licitatório, realizado sob
a modalidade Pregão Eletrônico, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelos Decretos nº 10.024/2019 e nº 8.538/2015,
e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/93, razão pela
qual recomendamos o envio destes à Diretoria-Geral para
conhecimento e providências. 

 
 

Wilton Daniel Felix de Lima
Assistente II - ACAGE

 
De acordo.
À Diretoria-Geral.

 
 

Raquel Helena Paixão Tavares
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Assessora-Chefe
ACAGE

 
 

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos atinentes
à análise jurídica prévia à homologação do procedimento licitatório, na

modalidade pregão eletrônico.
 

Item Questionário Sim Não N/AEvento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do
processo?

Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 8, XIII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II
SIM

Comprasnet (20/10/20) -
 0788857

DOU (20/10/20) - 0789692

Transparência TRE/AL
(20/10/2020) - 0789715

2

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos
pela legislação?

 

Para a Administração Pública Federal:
 

Art. 20.  A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com
a convocação dos interessados por meio da publicação do aviso do edital
no Diário Oficial da União e no sítio eletrônico oficial do órgão ou da
entidade promotora da licitação.
Parágrafo único.  Na hipótese de que trata o § 3º do art. 1º, a publicação
ocorrerá na imprensa oficial do respectivo Estado, do Distrito Federal ou
do Município e no sítio eletrônico oficial do órgão ou da entidade
promotora da licitação.
 

Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 20.

SIM

DOU (20/10/20) - 0789692

Transparência TRE/AL
(20/10/2020) - 0789715

 

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação
(publicação do aviso do edital) e a realização do certame?

Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art.25.
SIM

Publicação: 20/10/2020
(0789692)
Ata Pregão
78/2020: 05/11/2020
(0805313)

4

A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém
registro dos licitantes participantes, das propostas apresentadas, dos
avisos, esclarecimentos e impugnações, dos lances ofertados na ordem
de classificação, da suspensão e do reinício da sessão, se for o caso, da
aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação, da decisão sobre o
saneamento de erros ou falhas na proposta ou na documentação, dos
recursos porventura interpostos, das respectivas análises e decisões e
do resultado da licitação?

Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 8º, XII, alíneas “a” até “j”.

SIM 0805313 e 0803708

5

O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?

 

Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.
SIM

Termo de Adjudicação
(0803710)

 

OBS.: a publicação no DOU será
efetuado na próxima fase

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do
processo?

Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 8º, XIII, alínea "c".
--

NÃO SE APLICA.

OCORRERÁ NA FASE DA
HOMOLOGAÇÃO.

Certidão SICAF (0803640)

Certidão Regularidade FGTS
(0803649)

Relatórios SICAF (0803695,
0803702, 0803704,
0803705, 0803706 e 0803707)

Certidão Justiça do Trabalho
(0803651)

Consulta consolidada TCU
(0803646)

Situação do sócio majoritário
(0803683 e 0803685)
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7

Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias
autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam do
processo?

Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 8º,
X, e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII, combinado com o art. 32.

 SIM

Ato constitutivo empresa
(0803675, 0803679 e 0803653)

CNPJ (0803661)

Comprovante de contribuinte
municipal (0803662)

Balanço financeiro (0803656)

Proposta final do
licitante (0801702)

Atestado de capacidade técnica
(0801706)

Anuência da
proposta (0801863)

Certidão negativa de falência e
concordata (0803659)

Declaração de inexistência de
fatos (0803693 - fl.5)

Declaração ciência e
concordância com o edital
(0803693 - fl.7)

Declaração de cota de
aprendizagem (0803693 - fl.8)

Declaração de que não
emprega menor (0803693 -
fl.3)

Declaração ME/EPP (0803693 -
fl.4)

Declaração de elaboração
independente (0803693 - fl.2)

Declaração não utilização de
trabalho forçado (0803693 -
fl.6)

Declaração de acessibilidade
(0803693 - fl.1)

CADIN (0803709)

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da
sessão? SIM  

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com
poderes para representar a empresa? SIM

Proposta final do
licitante (0801702)

Ato constitutivo empresa
(0803675, 0803679 e 0803653)

Documento pessoal do sócio
majoritário (0803682)

10
Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura
contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão de licitar com
a União e foi verificada a inexistência de registros de inidoneidade (TCU,
CGU e CEIS)?

SIM Consulta consolidada TCU
(0803646)

 

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 11/11/2020, às 15:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0807340 e o código CRC C44539B5.

0001030-68.2020.6.02.8000 0807340v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, em razão do lançamento equivocado da assinatura desta
subscritora no documento constante no Evento SEI n.º 0807340 - Parecer n.º
2177/2020, torno este sem efeito. 

 

Atenciosamente, 

 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora-Chefe

ACAGE

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 11/11/2020, às 16:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0807502 e o código CRC 83EA6352.

0001030-68.2020.6.02.8000 0807502v2
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00076/2020 (SRP) 

Às 15:18 horas do dia 11 de novembro de 2020, após analisado o resultado do Pregão nº 00076/2020, referente ao
Processo nº 0001030-68.2020, o pregoeiro, Sr(a) HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, ADJUDICA aos licitantes vencedores os
respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

Resultado da Adjudicação

GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 1.942.462,9000
Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro

Itens do grupo:

 1 - FIREWALL

 2 - Serviços de Garantia de Equipamentos de TIC

 3 - Serviços de Garantia de Equipamentos de TIC

GRUPO 2
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 223.958,1700
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF , pelo melhor lance de R$
221.000,0000 , com valor negociado a R$ 212.500,0000 .

Itens do grupo:

 4 - SOLUÇÃO

 5 - Manutenção Evolutiva de Software (Acréscimo de Novas Funcionalidades) - Outras Linguagens

 6 - Treinamento Informática - Sistema / Software

GRUPO 3
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 822.622,8700
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF , pelo melhor lance de R$
813.300,0000 , com valor negociado a R$ 800.000,0000 .

Itens do grupo:

 7 - Manutenção Evolutiva de Software (Acréscimo de Novas Funcionalidades) - Outras Linguagens
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 8 - Serviços de Garantia de Equipamentos de TIC

 9 - Serviços de Garantia de Equipamentos de TIC

 10 - Treinamento Informática - Sistema / Software

 11 - Treinamento Informática - Sistema / Software

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: FIREWALL
Descrição Complementar: Firewall de Pequeno Porte, conforme especificações do edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 80 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 18.753,4900 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 03/11/2020 16:57:35 Todas as propostas do item foram desclassificadas.

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: Serviços de Garantia de Equipamentos de TIC
Descrição Complementar: Extensão de Garantia para SonicWall SOHO por 36 meses, conforme especificações do edital
e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 40 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.993,2000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 03/11/2020 16:57:35 Todas as propostas do item foram desclassificadas.

Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: Serviços de Garantia de Equipamentos de TIC
Descrição Complementar: Extensão de Garantia para SonicWall SOHO por 60 meses, conforme especificações do edital
e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 9.415,1900 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado 03/11/2020 16:57:35 Todas as propostas do item foram desclassificadas.

Item: 4 - GRUPO 2
Descrição: SOLUÇÃO
Descrição Complementar: Solução de Controle de Acesso Remoto, conforme especificações do edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 37.714,8900 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF , pelo melhor lance de R$
37.000,0000 , com valor negociado a R$ 34.900,0000 e a quantidade de 1 Unidade .
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Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 11/11/2020
15:18:19

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM
TECNOLOGIA DA INF, CNPJ/CPF:28.899.422/0001-60, Melhor lance : R$ 37.000,0000, Valor
Negociado : R$ 34.900,0000

Item: 5 - GRUPO 2
Descrição: Manutenção Evolutiva de Software (Acréscimo de Novas Funcionalidades) - Outras Linguagens
Descrição Complementar: Licenças Adicionais para a Solução de Controle de Acesso Remoto, conforme especificações
do edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: Und serviço técnico
Valor Máximo Aceitável: R$ 36.358,5800 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF , pelo melhor lance de R$
36.000,0000 , com valor negociado a R$ 35.500,0000 e a quantidade de 4 Und serviço técnico .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 11/11/2020
15:18:19

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM
TECNOLOGIA DA INF, CNPJ/CPF:28.899.422/0001-60, Melhor lance : R$ 36.000,0000, Valor
Negociado : R$ 35.500,0000

Item: 6 - GRUPO 2
Descrição: Treinamento Informática - Sistema / Software
Descrição Complementar: Treinamento Oficial para a Solução de Controle de Acesso Remoto, conforme especificações
do edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 10.202,2400 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF , pelo melhor lance de R$
10.000,0000 , com valor negociado a R$ 8.900,0000 e a quantidade de 4 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 11/11/2020
15:18:19

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM
TECNOLOGIA DA INF, CNPJ/CPF:28.899.422/0001-60, Melhor lance : R$ 10.000,0000, Valor
Negociado : R$ 8.900,0000

Item: 7 - GRUPO 3
Descrição: Manutenção Evolutiva de Software (Acréscimo de Novas Funcionalidades) - Outras Linguagens
Descrição Complementar: Licença de Expansão para SonicWall NSA, conforme especificações do edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Und serviço técnico
Valor Máximo Aceitável: R$ 9.686,1500 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF , pelo melhor lance de R$
9.500,0000 e a quantidade de 1 Und serviço técnico .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 11/11/2020
15:18:47

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM
TECNOLOGIA DA INF, CNPJ/CPF:28.899.422/0001-60, Melhor lance : R$ 9.500,0000

Item: 8 - GRUPO 3
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Descrição: Serviços de Garantia de Equipamentos de TIC
Descrição Complementar: Extensão de Garantia para SonicWall NSA por 36 meses, conforme especificações do edital e
seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 267.135,7200 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF , pelo melhor lance de R$
265.000,0000 , com valor negociado a R$ 262.000,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 11/11/2020
15:18:47

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM
TECNOLOGIA DA INF, CNPJ/CPF:28.899.422/0001-60, Melhor lance : R$ 265.000,0000, Valor
Negociado : R$ 262.000,0000

Item: 9 - GRUPO 3
Descrição: Serviços de Garantia de Equipamentos de TIC
Descrição Complementar: Extensão de Garantia para SonicWall NSA por 36 meses, conforme especificações do edital e
seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 445.188,8000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF , pelo melhor lance de R$
440.000,0000 , com valor negociado a R$ 429.700,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 11/11/2020
15:18:47

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM
TECNOLOGIA DA INF, CNPJ/CPF:28.899.422/0001-60, Melhor lance : R$ 440.000,0000, Valor
Negociado : R$ 429.700,0000

Item: 10 - GRUPO 3
Descrição: Treinamento Informática - Sistema / Software
Descrição Complementar: Treinamento Oficial SonicWall Network Security Administrator, conforme especificações do
edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 13.425,9700 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF , pelo melhor lance de R$
13.000,0000 e a quantidade de 4 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 11/11/2020
15:18:47

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM
TECNOLOGIA DA INF, CNPJ/CPF:28.899.422/0001-60, Melhor lance : R$ 13.000,0000

Item: 11 - GRUPO 3
Descrição: Treinamento Informática - Sistema / Software
Descrição Complementar: Treinamento Oficial SonicWall Network Security Professional, conforme especificações do
edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 11.727,0800 Intervalo Mínimo entre Lances: -
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Situação: Adjudicado

Adjudicado para: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF , pelo melhor lance de R$
11.700,0000 e a quantidade de 4 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 11/11/2020
15:18:47

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM
TECNOLOGIA DA INF, CNPJ/CPF:28.899.422/0001-60, Melhor lance : R$ 11.700,0000

Fim do documento
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 9269 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- AJ-DG
 
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 TRE-
AL/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
juntada da Portaria de sua nomeação? X  0805563

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

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
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO CONSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-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?

X  VALOR ESTIMADO SUPERIOR 

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos   OBJETO NÃO CONTEMPLA
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termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

  OBJETO NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  CONFORMIDADE TÉCNICA GRUPOS 02 e 03 RATIFICADA

PELA TI 0806411

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

  

 

DOCUMENTOS TÉCNICOS  ANALISADOS PELA
TI 0806193 E 0806202

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X  
 

 

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME, SEGUINDO DETERMINAÇÃO
DO EDITAL E LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO

SICAF/NÍVEL CREDENCIAMENTO/CRC 0806623

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

  NÃO FOI NECESSÁRIO

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  

DOCUMENTOS ITEM 01 - CERTIDÕES: TRABAHISTA, TCU,
CNJ, PORTAL TRANSPARÊNCIA, FALÊNCIA CONCORDATA,
TCU E CNJ SÓCIO MAJORITÁRIO

0806217

17 – Consta consulta ao Cadin? X  0806238

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  0806211

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO
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18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

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 DOCUMENTOS ANEXOS ITEM 16

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   DOCUMENTOS ANEXOS ITEM 16

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X  ATO CONSTITUTIVO EMPRESA 0806233

19 - Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital   CONFORME EDITAL

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  

NÃO OCORREU RECURSO

0806468

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X   

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
licitante vencedor?

X  0807549

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?

x  

Proposta GRUPOS 02 e 03 0806184

Resultado Fornecedor - 0806474

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 11/11/2020, às 16:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0807618 e o código CRC 155FC8E0.

0001030-68.2020.6.02.8000 0807618v3
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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 : 0001030-68.2020.6.02.8000
INTERESSADO : Coordenadoria de Infraestrutura

ASSUNTO : Pregão Eletrônico nº 76/2020. Registro de preços para eventual aquisição de licenças e
firewalls.

Parecer nº 2186 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Análise de Regularidade em Procedimento Licitatório

Pregão Eletrônico nº 76/2020
 

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição
de licenças e firewalls para a sede deste Tribunal, conforme
especificações descritas nos Anexos I e I-A do Edital
do Pregão Eletrônico n.º 76/2020 (0786422).

 
Licitante vencedor: (Resultado: 0806474)
INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS

EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, CNPJ Nº
21.142.448/0001-10, vencedor dos itens abaixo relacionados,
o que compreende o valor global de R$ 1.012.500,00 (um
milhão, doze mil e quinhentos reais):

 
- Item 4 (Grupo 2) - Solução de Controle de

Acesso Remoto - pelo valor negociado de R$ 34.900,00 (trinta
e quatro mil e novecentos reais) para uma quantidade de
1(uma) unidade, totalizando R$ 34.900,00 (trinta e quatro mil
e novecentos reais);

- Item 5 (Grupo 2) - Licenças adicionais para a
Solução de Controle de Acesso Remoto - pelo valor
negociado de R$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos
reais) para uma quantidade de 4(quatro) unidades de serviço
técnico, totalizando R$ 142.000,00 (cento e quarenta e dois
mil reais);

- Item 6 (Grupo 2) - Treinamento oficial para
a Solução de Controle de Acesso Remoto - pelo valor
negociado de R$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais) para
uma quantidade de 4(quatro) unidades, totalizando R$
35.600,00 (trinta e cinco mil e seiscentos reais);

- Item 7 (Grupo 3) - Licença de expansão para
SonicWall NSA - pelo valor de R$ 9.500,00 (nove mil e
quinhentos reais) para uma quantidade de 1(uma) unidade,
totalizando R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais);

- Item 8 (Grupo 3) - Extensão de garantia para
SonicWall NSA por 36(trinta e seis) meses - pelo valor
negociado de R$ 262.000,00 (duzentos e sessenta e dois mil
reais) para uma quantidade de 1(uma) unidade, totalizando R$
262.000,00 (duzentos e sessenta e dois mil reais);

- Item 9 (Grupo 3) - Extensão de garantia para
SonicWall NSA por 36(trinta e seis) meses - pelo valor
negociado de R$ 429.700,00 (quatrocentos e vinte e nove mil
e setecentos reais) cada, para uma quantidade de
1(uma) unidade, totalizando R$ R$ 429.700,00 (quatrocentos
e vinte e nove mil e setecentos reais);

- Item 10 (Grupo 3) - Treinamento oficial
SonicWall Network Security Administrator - pelo valor
negociado de R$ 13.000,00 (quatrocentos e vinte e nove mil e
setecentos reais) cada, para uma quantidade de
4(quatro) unidades, totalizando R$ 52.000,00 (cinquenta e
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dois mil reais);
- Item 11 (Grupo 3) - Treinamento oficial

SonicWall Network Security Professional - pelo valor
negociado de R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais)
cada, para uma quantidade de 4(quatro) unidades, totalizando
R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais);

 
 
Trata-se de análise quanto à regularidade do

procedimento licitatório com base na lista de verificação a
seguir, estabelecida conforme Portaria da Presidência n.º
226/2018, tornando-se dispensável a existência de reserva de
crédito, visto se tratar de registro de preços para eventual
aquisição.

 
Para tanto, observada a lista de verificação trazida

pelo Pregoeiro responsável, por meio da Informação n.º
9321 (0806630), fundamentada nos documentos colacionados
aos autos, incluindo-se aí Portaria designativa de sua
nomeação (0796724).   

 
Observado quanto à conformidade técnica da

proposta apresentada pelo licitante vencedor (0806184,
0806193 e 0806202) com as exigências do Edital pela
Unidade demandante (Despacho SEGI 0806411).

 
Analisado o procedimento, a fim de

concluírmos pela legalidade do presente procedimento
licitatório, realizado sob a modalidade Pregão Eletrônico,
regido pela Lei nº 10.520/2002, pelos Decretos nº
10.024/2019 e nº 8.538/2015, e, subsidiariamente, pela Lei nº
8.666, de 21/06/93, recomendamos que sejam atendidos os
seguintes apontamentos:  

 
1. Apresentação de prova de inscrição no

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do licitante
vencedor (Item 10.10.2, "a", do Edital);

2. Comprovação pelo licitante vencedor,
mediante declaração da Fazenda Municipal do
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei,
de sua condição de isento dos tributos
Municipais (Item 10.10.2, "g", do Edital).

 
Ante os apontamentos acima, sugerimos o retorno

destes à Secretaria de Administração para conhecimento e
providências.

 
Por oportuno, reforçamos a completa e irrestrita

desconsideração do documento nominado Parecer n.º
2177/2020 (0807340), tornado sem efeito por meio da
Certidão ACAGE 0807526 inserta nestes autos.  

 
 

Wilton Daniel Felix de Lima
Assistente II - ACAGE

 
De acordo.
À Secretaria de Administração.

 
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora-Chefe

ACAGE
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LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos atinentes
à análise jurídica prévia à homologação do procedimento licitatório, na

modalidade pregão eletrônico.
 

Item Questionário Sim Não N/AEvento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do
processo?

Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 8, XIII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II
SIM

Comprasnet (16/10/20) -
 0786551

DOU (16/10/20) - 0787263

Transparência TRE/AL
(16/10/2020) - 0787265

2

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos
pela legislação?

 

Para a Administração Pública Federal:
 

Art. 20.  A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com
a convocação dos interessados por meio da publicação do aviso do edital
no Diário Oficial da União e no sítio eletrônico oficial do órgão ou da
entidade promotora da licitação.
Parágrafo único.  Na hipótese de que trata o § 3º do art. 1º, a publicação
ocorrerá na imprensa oficial do respectivo Estado, do Distrito Federal ou
do Município e no sítio eletrônico oficial do órgão ou da entidade
promotora da licitação.
 

Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 20.

SIM

DOU (16/10/20) - 0787263

Transparência TRE/AL
(16/10/2020) - 0787265

 

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação
(publicação do aviso do edital) e a realização do certame?

Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art.25.
SIM

Publicação: 16/10/2020
(0787263)
Ata Pregão 76/2020:
03/11/2020 (0806468)

4

A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém
registro dos licitantes participantes, das propostas apresentadas, dos
avisos, esclarecimentos e impugnações, dos lances ofertados na ordem
de classificação, da suspensão e do reinício da sessão, se for o caso, da
aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação, da decisão sobre o
saneamento de erros ou falhas na proposta ou na documentação, dos
recursos porventura interpostos, das respectivas análises e decisões e
do resultado da licitação?

Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 8º, XII, alíneas “a” até “j”.

SIM 0806468 e 0806474

5

O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?

 

Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.
SIM

Termo de Adjudicação
(0807549)

 

OBS.: a publicação no DOU
será efetuado na próxima
fase

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do
processo?

Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 8º, XIII, alínea "c".
--

NÃO SE APLICA.

OCORRERÁ NA FASE DA
HOMOLOGAÇÃO.

Certidão SICAF (0806623 -
fl.1)

Certidão Receita
Federal (0806623 - fl.5)

Relatórios SICAF (0806623 -
fl.2-4)

Certidão Justiça do Trabalho
(0806217 - fl.1)

Consulta consolidada TCU
(0806217 - fls.2-3)

Situação do sócio
majoritário (0806217 - fls.4
e 5)

Ato constitutivo empresa
(0806233)
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7

Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias
autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam do
processo?

Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 8º,
X, e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII, combinado com o art. 32.

 SIM

CNPJ (AUSENTE)

Declaração Fazenda
Municipal (AUSENTE)

Proposta final do
licitante (0806184,
0806193 e 0806202)

Anuência da
proposta (0806411)

Certidão negativa de falência
e concordata (0806217 -
fl.6)

Declaração de inexistência
de fatos (0806211 - fl.8)

Declaração ciência e
concordância com o edital
(0806211 - fl.5)

Declaração de cota de
aprendizagem (0806211 -
fl.7)

Declaração de que não
emprega menor (0806211 -
fl.1)

Declaração
ME/EPP (0806211 - fl.4)

Declaração de elaboração
independente (0806211 -
fl.3)

Declaração não utilização de
trabalho forçado (0806211 -
fl.2)

Declaração de acessibilidade
(0806211 - fl.6)

CADIN (0806238)

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da
sessão? SIM  

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com
poderes para representar a empresa? SIM

Proposta final do
licitante (0806184)

Ato constitutivo empresa
(0806233)

10
Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura
contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão de licitar com
a União e foi verificada a inexistência de registros de inidoneidade (TCU,
CGU e CEIS)?

SIM Consulta consolidada TCU
(0806217 - fls.2-3)

 

Documento assinado eletronicamente por WILTON DANIEL FELIX DE LIMA, Técnico
Judiciário, em 12/11/2020, às 15:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 12/11/2020, às 15:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0808014 e o código CRC F284C9B8.

0001030-68.2020.6.02.8000 0808014v3
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DESPACHO

Maceió, 12 de novembro de 2020.
Devolvemos os autos ao Sr. Pregoeiro, para

complemento da instrução, nos termos do Parecer 2186, da
ACAGE (doc. 0808014).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/11/2020, às 22:19, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0809235 e o código CRC F85C41DF.

0001030-68.2020.6.02.8000 0809235v1
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
28.899.422/0001-60
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
20/10/2017 

 
NOME EMPRESARIAL 
INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
INOVAZUL CHAIN 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
AV PAU BRASIL LOTE 

NÚMERO 
06 

COMPLEMENTO 
SALA 704 

 
CEP 
71.916-500 

BAIRRO/DISTRITO 
NORTE (AGUAS CLARAS) 

MUNICÍPIO 
BRASILIA 

UF 
DF 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
ADMINISTRATIVO@INOVAZUL.COM.BR 

TELEFONE 
(61) 3703-4444 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
20/10/2017 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/11/2020 às 10:10:14 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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PROCESSO : 0001030-68.2020.6.02.8000
INTERESSADO : Coordenadoria de Infraestrutura

ASSUNTO : Pregão Eletrônico nº 76/2020. Registro de preços para eventual aquisição de licenças e
firewalls. Reanálise.

Parecer nº 2197 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Análise de Regularidade em Procedimento Licitatório

Pregão Eletrônico nº 76/2020
 

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição
de licenças e firewalls para a sede deste Tribunal, conforme
especificações descritas nos Anexos I e I-A do Edital
do Pregão Eletrônico n.º 76/2020 (0786422).

 
Licitante vencedor: (Resultado: 0806474)
INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS

EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, CNPJ Nº
21.142.448/0001-10, vencedor dos itens abaixo relacionados,
o que compreende o valor global de R$ 1.012.500,00 (um
milhão, doze mil e quinhentos reais):

 
- Item 4 (Grupo 2) - Solução de Controle de

Acesso Remoto - pelo valor negociado de R$ 34.900,00 (trinta
e quatro mil e novecentos reais) para uma quantidade de
1(uma) unidade, totalizando R$ 34.900,00 (trinta e quatro mil
e novecentos reais);

- Item 5 (Grupo 2) - Licenças adicionais para a
Solução de Controle de Acesso Remoto - pelo valor
negociado de R$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos
reais) para uma quantidade de 4(quatro) unidades de serviço
técnico, totalizando R$ 142.000,00 (cento e quarenta e dois
mil reais);

- Item 6 (Grupo 2) - Treinamento oficial para
a Solução de Controle de Acesso Remoto - pelo valor
negociado de R$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais) para
uma quantidade de 4(quatro) unidades, totalizando R$
35.600,00 (trinta e cinco mil e seiscentos reais);

- Item 7 (Grupo 3) - Licença de expansão para
SonicWall NSA - pelo valor de R$ 9.500,00 (nove mil e
quinhentos reais) para uma quantidade de 1(uma) unidade,
totalizando R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais);

- Item 8 (Grupo 3) - Extensão de garantia para
SonicWall NSA por 36(trinta e seis) meses - pelo valor
negociado de R$ 262.000,00 (duzentos e sessenta e dois mil
reais) para uma quantidade de 1(uma) unidade, totalizando R$
262.000,00 (duzentos e sessenta e dois mil reais);

- Item 9 (Grupo 3) - Extensão de garantia para
SonicWall NSA por 36(trinta e seis) meses - pelo valor
negociado de R$ 429.700,00 (quatrocentos e vinte e nove mil
e setecentos reais) cada, para uma quantidade de
1(uma) unidade, totalizando R$ R$ 429.700,00 (quatrocentos
e vinte e nove mil e setecentos reais);

- Item 10 (Grupo 3) - Treinamento oficial
SonicWall Network Security Administrator - pelo valor
negociado de R$ 13.000,00 (quatrocentos e vinte e nove mil e
setecentos reais) cada, para uma quantidade de
4(quatro) unidades, totalizando R$ 52.000,00 (cinquenta e
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dois mil reais);
- Item 11 (Grupo 3) - Treinamento oficial

SonicWall Network Security Professional - pelo valor
negociado de R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais)
cada, para uma quantidade de 4(quatro) unidades, totalizando
R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais);

 
 
Retornam os autos a fim de que seja retomada a

análise quanto à regularidade do procedimento licitatório com
base na lista de verificação a seguir, estabelecida
conforme Portaria da Presidência n.º 226/2018, tendo em
vista a complementação das informações visando atender aos
apontamentos suscitados em Parecer anterior dessa
Assessoria técnica de n.º 2186/2020 (0808014). 

 
Analisado o procedimento, considerando a

apresentação de prova de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do licitante vencedor (0809395), onde se
verifica que a sede da empresa se localiza no Distrito Federal,
não se aplicando a necessidade de declaração da condição de
isento dos tributos municipais, verificamos o atendimento aos
apontamentos outrora levantados.

 
Contudo, considerando o término da validade do

informe de regularidade do FGTS do licitante vencedor em
Certidão SICAF juntada aos autos (0806623), suscitamos a
extração de mesmo documento ou outro similar que
ateste a manutenção desta regularidade, a fim
de concluírmos pela legalidade do presente procedimento
licitatório, realizado sob a modalidade Pregão Eletrônico,
regido pela Lei nº 10.520/2002, pelos Decretos nº
10.024/2019 e nº 8.538/2015, e, subsidiariamente, pela Lei nº
8.666, de 21/06/93, recomendando assim o envio destes à
Secretária de Administração para conhecimento e
providências.

 
Por fim, caso atendido o apontamento acima

indicado, dispensamos o retorno destes autos a essa Unidade
de assessoramento, recomendando o envio à Diretoria-Geral
para prosseguimento do feito, pugnando pela legalidade do
presente procedimento licitatório, realizado sob a modalidade
Pregão Eletrônico, regido pela Lei nº 10.520/2002, pelos
Decretos nº 10.024/2019 e nº 8.538/2015, e, subsidiariamente,
pela Lei nº 8.666, de 21/06/93.

 
 

Wilton Daniel Felix de Lima
Assistente II - ACAGE

 
De acordo.
À Secretária de Administração.

 
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora-Chefe

ACAGE
 

 

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos atinentes
à análise jurídica prévia à homologação do procedimento licitatório, na

modalidade pregão eletrônico.
 

Item Questionário Sim Não N/AEvento

Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do Comprasnet (16/10/20) - 0786551
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1 processo?

Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 8, XIII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II
SIM DOU (16/10/20) - 0787263

Transparência TRE/AL (16/10/2020) -
 0787265

2

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos
pela legislação?

 

Para a Administração Pública Federal:
 

Art. 20.  A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com
a convocação dos interessados por meio da publicação do aviso do edital
no Diário Oficial da União e no sítio eletrônico oficial do órgão ou da
entidade promotora da licitação.
Parágrafo único.  Na hipótese de que trata o § 3º do art. 1º, a publicação
ocorrerá na imprensa oficial do respectivo Estado, do Distrito Federal ou
do Município e no sítio eletrônico oficial do órgão ou da entidade
promotora da licitação.
 

Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 20.

SIM

DOU (16/10/20) - 0787263

Transparência TRE/AL (16/10/2020) -
 0787265

 

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação
(publicação do aviso do edital) e a realização do certame?

Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art.25.
SIM

Publicação: 16/10/2020 (0787263)
Ata Pregão 76/2020: 03/11/2020
(0806468)

4

A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém
registro dos licitantes participantes, das propostas apresentadas, dos
avisos, esclarecimentos e impugnações, dos lances ofertados na ordem
de classificação, da suspensão e do reinício da sessão, se for o caso, da
aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação, da decisão sobre o
saneamento de erros ou falhas na proposta ou na documentação, dos
recursos porventura interpostos, das respectivas análises e decisões e
do resultado da licitação?

Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 8º, XII, alíneas “a” até “j”.

SIM 0806468 e 0806474

5

O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?

 

Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.
SIM

Termo de Adjudicação (0807549)

 

OBS.: a publicação no DOU será
efetuado na próxima fase

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do
processo?

Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 8º, XIII, alínea "c".
--

NÃO SE APLICA.

OCORRERÁ NA FASE DA
HOMOLOGAÇÃO.

7

Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias
autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam do
processo?

Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 8º,
X, e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII, combinado com o art. 32.

 SIM

Certidão SICAF (0806623 - fl.1)

Regularidade FGTS (VENCIDA)

Certidão Receita Federal (0806623 -
fl.5)

Relatórios SICAF (0806623 - fl.2-4)

Certidão Justiça do Trabalho (0806217 -
fl.1)

Consulta consolidada TCU (0806217 -
fls.2-3)

Situação do sócio majoritário (0806217
- fls.4 e 5)

Ato constitutivo empresa (0806233)

CNPJ (0809395)

Proposta final do licitante (0806184,
0806193 e 0806202)

Anuência da proposta (0806411)

Certidão negativa de falência e
concordata (0806217 - fl.6)

Declaração de inexistência de fatos
(0806211 - fl.8)

Declaração ciência e concordância com
o edital (0806211 - fl.5)
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Declaração de cota de
aprendizagem (0806211 - fl.7)

Declaração de que não emprega menor
(0806211 - fl.1)

Declaração ME/EPP (0806211 - fl.4)

Declaração de elaboração
independente (0806211 - fl.3)

Declaração não utilização de trabalho
forçado (0806211 - fl.2)

Declaração de acessibilidade (0806211 -
fl.6)

CADIN (0806238)

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da
sessão? SIM  

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com
poderes para representar a empresa? SIM

Proposta final do licitante (0806184)

Ato constitutivo empresa (0806233)

10
Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura
contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão de licitar com
a União e foi verificada a inexistência de registros de inidoneidade (TCU,
CGU e CEIS)?

SIM Consulta consolidada TCU (0806217 -
fls.2-3)

 

Documento assinado eletronicamente por WILTON DANIEL FELIX DE LIMA, Técnico
Judiciário, em 17/11/2020, às 14:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 17/11/2020, às 14:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0809439 e o código CRC 6C9806ED.

0001030-68.2020.6.02.8000 0809439v6
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17/11/2020 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 28.899.422/0001-60
Razão Social: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TE
Endereço: Q SGAN 601 CONJUNTO H SALA 34 EDIF ION / ASA NORTE / BRASILIA / DF

/ 70830-010

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Validade:05/11/2020 a 04/12/2020 
 
Certificação Número: 2020110503472312691199

Informação obtida em 17/11/2020 22:31:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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DESPACHO

Maceió, 17 de novembro de 2020.
Em atenção ao Parecer 2197, da ACAGE

(doc. 0809439), foi juntada aos autos a Certidão de
Regularidade junto ao FGTS relativa ao
CNPJ 28.899.422/0001-60, em nome da empresa INOVAZUL
CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TE (doc. 0811505).

Dessa forma, em atendimento ao contido na parte
final do citado Parecer, submeto os autos à Diretoria-Geral,
com vistas à homologação do certame.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/11/2020, às 22:37, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0811506 e o código CRC FD0BF60C.

0001030-68.2020.6.02.8000 0811506v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 18 de novembro de 2020.
Tendo em conta o disposto no Parecer 2197

(0809439), da Assessoria de Contas e Apoio à Gestão, bem
como o Despacho GSAD 0811506,  que atestaram a legalidade
do presente procedimento licitatório, realizado sob a
modalidade Pregão Eletrônico, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelos Decretos nº 10.024/2019 e nº 8.538/2015,
e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/93; tornem-se
os autos conclusos ao Excelentíssimo Desembargador
Presidente, para a necessária e competente homologação do
certame, com a recomendação de que seja autorizada a
contratação objeto dos autos na conformidade  do Resultado
por fornecedor (0806474), INOVAZUL CHAIN COMERCIO
E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI, CNPJ Nº 21.142.448/0001-10, vencedor dos
itens abaixo relacionados, o que compreende o valor global de
R$ 1.012.500,00 (um milhão, doze mil e quinhentos reais): -
 Item 4 (Grupo 2) - Solução de Controle de Acesso Remoto -
pelo valor negociado de R$ 34.900,00 (trinta e quatro mil e
novecentos reais) para uma quantidade de 1(uma) unidade,
totalizando R$ 34.900,00 (trinta e quatro mil e novecentos
reais); - Item 5 (Grupo 2) - Licenças adicionais para a
Solução de Controle de Acesso Remoto - pelo valor
negociado de R$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos
reais) para uma quantidade de 4(quatro) unidades de serviço
técnico, totalizando R$ 142.000,00 (cento e quarenta e dois
mil reais);  - Item 6 (Grupo 2) - Treinamento oficial para
a Solução de Controle de Acesso Remoto - pelo valor
negociado de R$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais) para
uma quantidade de 4(quatro) unidades, totalizando R$
35.600,00 (trinta e cinco mil e seiscentos reais); - Item
7 (Grupo 3) - Licença de expansão para SonicWall NSA - pelo
valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) para uma
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quantidade de 1(uma) unidade, totalizando R$ 9.500,00 (nove
mil e quinhentos reais); - Item 8 (Grupo 3) - Extensão de
garantia para SonicWall NSA por 36(trinta e seis) meses - pelo
valor negociado de R$ 262.000,00 (duzentos e sessenta e dois
mil reais) para uma quantidade de 1(uma) unidade, totalizando
R$ 262.000,00 (duzentos e sessenta e dois mil reais); - Item
9 (Grupo 3) - Extensão de garantia para SonicWall NSA por
36(trinta e seis) meses - pelo valor negociado de R$
429.700,00 (quatrocentos e vinte e nove mil e setecentos
reais) cada, para uma quantidade de 1(uma) unidade,
totalizando R$ R$ 429.700,00 (quatrocentos e vinte e nove mil
e setecentos reais); - Item 10 (Grupo 3) - Treinamento
oficial SonicWall Network Security Administrator - pelo valor
negociado de R$ 13.000,00 (quatrocentos e vinte e nove mil e
setecentos reais) cada, para uma quantidade de
4(quatro) unidades, totalizando R$ 52.000,00 (cinquenta e
dois mil reais); e, - Item 11 (Grupo 3) - Treinamento oficial
SonicWall Network Security Professional - pelo valor
negociado de R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais)
cada, para uma quantidade de 4(quatro) unidades, totalizando
R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais).

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
18/11/2020, às 14:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0811672 e o código CRC D7024DCE.
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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 : 0001030-68.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : Homologação. Pregão Eletrônico nº 76/2020. Registro de preços para eventual aquisição de licenças e firewalls. Reanálise.

 

Decisão nº 2848 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria de Contas e Apoio à Gestão -
ACAGE, por meio do Parecer nº 2197 (0809439), bem como o
Despacho GSAD 0811506, atestando a legalidade de todo o
certame, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais
efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº 76/2020, que tem por
objeto o Registro de Preços para aquisição de licenças e firewalls
para a sede deste Tribunal, conforme especificações descritas nos
Anexos I e I-A do Edital do certame licitatório (0786422).

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei n.º
10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019, CONVOCO, para a devida
assinatura da Ata de Registro de Preços, a empresa abaixo
relacionada, em conformidade com a Ata de Realização do
Pregão Eletrônico (0806468), mais o Termo de Adjudicação
(0806477):

 

Licitante vencedor: (Resultado: 0806474)
INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM

TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o
nº 21.142.448/0001-10, vencedor dos itens abaixo relacionados, o
que compreende o valor global de R$ 1.012.500,00 (um milhão,
doze mil e quinhentos reais):

 
- Item 4 (Grupo 2) - Solução de Controle de Acesso

Remoto - pelo valor negociado de R$ 34.900,00 (trinta e quatro mil e
novecentos reais) para uma quantidade de 1(uma) unidade,
totalizando R$ 34.900,00 (trinta e quatro mil e novecentos reais);

- Item 5 (Grupo 2) - Licenças adicionais para a Solução
de Controle de Acesso Remoto - pelo valor negociado de R$
35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos reais) para uma
quantidade de 4(quatro) unidades de serviço técnico, totalizando R$
142.000,00 (cento e quarenta e dois mil reais);

- Item 6 (Grupo 2) - Treinamento oficial para a Solução
de Controle de Acesso Remoto - pelo valor negociado de R$ 8.900,00
(oito mil e novecentos reais) para uma quantidade de
4(quatro) unidades, totalizando R$ 35.600,00 (trinta e cinco mil e
seiscentos reais);

- Item 7 (Grupo 3) - Licença de expansão para
SonicWall NSA - pelo valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos
reais) para uma quantidade de 1(uma) unidade, totalizando R$
9.500,00 (nove mil e quinhentos reais);

- Item 8 (Grupo 3) - Extensão de garantia para
SonicWall NSA por 36(trinta e seis) meses - pelo valor negociado de
R$ 262.000,00 (duzentos e sessenta e dois mil reais) para uma
quantidade de 1(uma) unidade, totalizando R$ 262.000,00 (duzentos
e sessenta e dois mil reais);

- Item 9 (Grupo 3) - Extensão de garantia para
SonicWall NSA por 36(trinta e seis) meses - pelo valor negociado de
R$ 429.700,00 (quatrocentos e vinte e nove mil e setecentos reais)
cada, para uma quantidade de 1(uma) unidade, totalizando R$ R$
429.700,00 (quatrocentos e vinte e nove mil e setecentos reais);

- Item 10 (Grupo 3) - Treinamento oficial SonicWall
Network Security Administrator - pelo valor negociado de R$
13.000,00 (quatrocentos e vinte e nove mil e setecentos reais)
cada, para uma quantidade de 4(quatro) unidades, totalizando R$
52.000,00 (cinquenta e dois mil reais);

- Item 11 (Grupo 3) - Treinamento oficial SonicWall
Network Security Professional - pelo valor negociado de R$
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11.700,00 (onze mil e setecentos reais) cada, para uma quantidade
de 4(quatro) unidades, totalizando R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil
e oitocentos reais);

 
À Secretaria de Administração, para as providências

tendentes ao cumprimento da presente Decisão.
 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 18/11/2020, às 16:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0811958 e o código CRC 848982E2.

0001030-68.2020.6.02.8000 0811958v4
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00076/2020 (SRP)

Às 21:07 horas do dia 18 de novembro de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0001030-68.2020,
Pregão nº 00076/2020.

Resultado da Homologação

GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 1.942.462,9000
Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro

Itens do grupo:

1 - FIREWALL

2 - Serviços de Garantia de Equipamentos de TIC

3 - Serviços de Garantia de Equipamentos de TIC

GRUPO 2
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 223.958,1700
Situação: Homologado

Adjudicado para: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF ,  pelo melhor lance de  R$
221.000,0000 , com valor negociado a R$ 212.500,0000 .

Itens do grupo:

4 - SOLUÇÃO

5 - Manutenção Evolutiva de Software (Acréscimo de Novas Funcionalidades) - Outras Linguagens

6 - Treinamento Informática - Sistema / Software

GRUPO 3
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 822.622,8700
Situação: Homologado

Adjudicado para: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF ,  pelo melhor lance de  R$
813.300,0000 , com valor negociado a R$ 800.000,0000 .

Itens do grupo:

7 - Manutenção Evolutiva de Software (Acréscimo de Novas Funcionalidades) - Outras Linguagens

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=881021&t...
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8 - Serviços de Garantia de Equipamentos de TIC

9 - Serviços de Garantia de Equipamentos de TIC

10 - Treinamento Informática - Sistema / Software

11 - Treinamento Informática - Sistema / Software

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: FIREWALL
Descrição Complementar: Firewall de Pequeno Porte, conforme especificações do edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 80 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 18.753,4900 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Cancelado 03/11/2020 16:57:35 - Todas as propostas do item foram desclassificadas.

Homologado 18/11/2020 21:07:13 JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: Serviços de Garantia de Equipamentos de TIC
Descrição Complementar: Extensão de Garantia para SonicWall SOHO por 36 meses, conforme especificações do edital
e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 40 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.993,2000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Cancelado 03/11/2020 16:57:35 - Todas as propostas do item foram desclassificadas.

Homologado 18/11/2020 21:07:13 JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: Serviços de Garantia de Equipamentos de TIC
Descrição Complementar: Extensão de Garantia para SonicWall SOHO por 60 meses, conforme especificações do edital
e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 9.415,1900 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado por decisão do pregoeiro

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Cancelado 03/11/2020 16:57:35 - Todas as propostas do item foram desclassificadas.

Homologado 18/11/2020 21:07:13 JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

Item: 4 - GRUPO 2
Descrição: SOLUÇÃO
Descrição Complementar: Solução de Controle de Acesso Remoto, conforme especificações do edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
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Valor Máximo Aceitável: R$ 37.714,8900 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF ,  pelo melhor lance de  R$
37.000,0000 , com valor negociado a R$ 34.900,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado
11/11/2020
15:18:19

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:INOVAZUL CHAIN
COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF, CNPJ/CPF:28.899.422

/0001-60, Melhor lance : R$ 37.000,0000, Valor Negociado : R$
34.900,0000

Homologado
18/11/2020
21:07:13

JOSE RICARDO
ARAUJO E

SILVA

Item: 5 - GRUPO 2
Descrição: Manutenção Evolutiva de Software (Acréscimo de Novas Funcionalidades) - Outras Linguagens
Descrição Complementar: Licenças Adicionais para a Solução de Controle de Acesso Remoto, conforme especificações
do edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: Und serviço técnico
Valor Máximo Aceitável: R$ 36.358,5800 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF ,  pelo melhor lance de  R$
36.000,0000 , com valor negociado a R$ 35.500,0000 e a quantidade de 4 Und serviço técnico .

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado
11/11/2020
15:18:19 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:INOVAZUL CHAIN
COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF, CNPJ/CPF:28.899.422

/0001-60, Melhor lance : R$ 36.000,0000, Valor Negociado : R$
35.500,0000

Homologado
18/11/2020
21:07:13

JOSE RICARDO
ARAUJO E

SILVA

Item: 6 - GRUPO 2
Descrição: Treinamento Informática - Sistema / Software
Descrição Complementar: Treinamento Oficial para a Solução de Controle de Acesso Remoto, conforme especificações
do edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 10.202,2400 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF ,  pelo melhor lance de  R$
10.000,0000 , com valor negociado a R$ 8.900,0000 e a quantidade de 4 Unidade .

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado
11/11/2020
15:18:19 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:INOVAZUL CHAIN
COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF, CNPJ/CPF:28.899.422

/0001-60, Melhor lance : R$ 10.000,0000, Valor Negociado : R$ 8.900,0000

Homologado
18/11/2020
21:07:13

JOSE RICARDO
ARAUJO E

SILVA
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Item: 7 - GRUPO 3
Descrição: Manutenção Evolutiva de Software (Acréscimo de Novas Funcionalidades) - Outras Linguagens
Descrição Complementar: Licença de Expansão para SonicWall NSA, conforme especificações do edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Und serviço técnico
Valor Máximo Aceitável: R$ 9.686,1500 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF ,  pelo melhor lance de  R$
9.500,0000 e a quantidade de 1 Und serviço técnico .

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado
11/11/2020
15:18:47 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:INOVAZUL CHAIN
COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF, CNPJ/CPF:28.899.422

/0001-60, Melhor lance : R$ 9.500,0000

Homologado 18/11/2020
21:07:21

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Item: 8 - GRUPO 3
Descrição: Serviços de Garantia de Equipamentos de TIC
Descrição Complementar: Extensão de Garantia para SonicWall NSA por 36 meses, conforme especificações do edital e
seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 267.135,7200 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF ,  pelo melhor lance de  R$
265.000,0000 , com valor negociado a R$ 262.000,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 11/11/2020
15:18:47

-

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:INOVAZUL CHAIN
COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF, CNPJ/CPF:28.899.422

/0001-60, Melhor lance : R$ 265.000,0000, Valor Negociado : R$
262.000,0000

Homologado 18/11/2020
21:07:21

JOSE RICARDO
ARAUJO E

SILVA

Item: 9 - GRUPO 3
Descrição: Serviços de Garantia de Equipamentos de TIC
Descrição Complementar: Extensão de Garantia para SonicWall NSA por 36 meses, conforme especificações do edital e
seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 445.188,8000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF ,  pelo melhor lance de  R$
440.000,0000 , com valor negociado a R$ 429.700,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações
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Adjudicado
11/11/2020
15:18:47 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:INOVAZUL CHAIN
COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF, CNPJ/CPF:28.899.422

/0001-60, Melhor lance : R$ 440.000,0000, Valor Negociado : R$
429.700,0000

Homologado
18/11/2020
21:07:21

JOSE RICARDO
ARAUJO E

SILVA

Item: 10 - GRUPO 3
Descrição: Treinamento Informática - Sistema / Software
Descrição Complementar: Treinamento Oficial SonicWall Network Security Administrator, conforme especificações do
edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 13.425,9700 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF ,  pelo melhor lance de  R$
13.000,0000 e a quantidade de 4 Unidade .

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado
11/11/2020
15:18:47 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:INOVAZUL CHAIN
COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF, CNPJ/CPF:28.899.422

/0001-60, Melhor lance : R$ 13.000,0000

Homologado 18/11/2020
21:07:22

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Item: 11 - GRUPO 3
Descrição: Treinamento Informática - Sistema / Software
Descrição Complementar:  Treinamento Oficial  SonicWall  Network Security  Professional,  conforme especificações do
edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 11.727,0800 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF ,  pelo melhor lance de  R$
11.700,0000 e a quantidade de 4 Unidade .

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado
11/11/2020
15:18:47 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:INOVAZUL CHAIN
COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF, CNPJ/CPF:28.899.422

/0001-60, Melhor lance : R$ 11.700,0000

Homologado 18/11/2020
21:07:22

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Fim do documento
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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 novembro de 2020.
À SLC, para publicar o resultado do certame e

posterior convocação do adjudicatário para assinatura da
respectiva ata de registro de preços.

Esclareço que está aberta convocação de cadastro
de reserva até a próxima segunda-feira, dia 23, às 8h.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/11/2020, às 21:29, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0812515 e o código CRC 4CF0DE82.

0001030-68.2020.6.02.8000 0812515v1
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Formação do Cadastro de Reserva

Data de abertura:  03/11/2020 14:00

Número da portaria:  PORTARIA PRE 81/2020

Data de portaria:  25/03/2020

Número do processo:  0001030-68.2020

Número do pregão:  00076/2020 (SRP)

Objeto:  Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de licenças e firewalls para a sede do
TRE/AL

    GRUPO 2

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R$ 223.958,1700

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social
Quantidade

Ofertada
Valor

Adjudicado

28.899.422/0001-60
INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM
TECNOLOGIA DA INF

- R$ 212.500,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 18/11/2020 21:07 Data/Hora Final: 23/11/2020 08:00
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 23/11/2020 12:51
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 212.500,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão

1 11.038.368/0001-65 DISRUPTEC BRASIL LTDA - 19/11/2020 14:28:23

Itens do Grupo

Núm. Descrição Descrição Complementar
Trat.
Dif. Qtde.

Unidade
Fornecimento

Valor
Estimado

Valor para
Cad.

Reserva

Valor
com

Desconto

4 SOLUÇÃO Solução de Controle de
Acesso Remoto, conforme
especificações do edital e
seus anexos.

- 1 Unidade R$
37.714,8900

R$
34.900,0000

-

5 Manutenção
Evolutiva de
Software
(Acréscimo de
Novas
Funcionalidades)
- Outras
Linguagens

Licenças Adicionais para a
Solução de Controle de
Acesso Remoto, conforme
especificações do edital e
seus anexos.

- 4 Und serviço
técnico

R$
36.358,5800

R$
35.500,0000

-
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6 Treinamento
Informática -
Sistema /
Software

Treinamento Oficial para a
Solução de Controle de
Acesso Remoto, conforme
especificações do edital e
seus anexos.

- 4 Unidade R$
10.202,2400

R$
8.900,0000

-

Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário

Justificativa/Observações

Convocação para
Cadastro de

Reserva

18/11/2020
21:07:13

758.180.784-34
Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data

18/11/2020 21:07 com data fim prevista para 23/11/2020 08:00
pelo valor de R$ 212.500,0000.

Adesão ao Cadastro
de Reserva

19/11/2020
14:28:22 -

Fornecedor 11.038.368/0001-65 - DISRUPTEC BRASIL LTDA aderiu
ao cadastro de reserva.

Envio do Cadastro
de Reserva ao

SIASG

23/11/2020
12:51:47

758.180.784-34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

    GRUPO 3

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R$ 822.622,8700

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade
Ofertada

Valor
Adjudicado

28.899.422/0001-60 INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM
TECNOLOGIA DA INF

- R$ 800.000,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 18/11/2020 21:07 Data/Hora Final: 23/11/2020 08:00
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 23/11/2020 12:51
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 800.000,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão

1 11.038.368/0001-65 DISRUPTEC BRASIL LTDA - 19/11/2020 14:28:36

Itens do Grupo

Núm. Descrição
Descrição

Complementar
Trat.
Dif.

Qtde.
Unidade

Fornecimento
Valor

Estimado

Valor para
Cad.

Reserva

Valor
com

Desconto

7 Manutenção
Evolutiva de
Software
(Acréscimo de
Novas
Funcionalidades)
- Outras
Linguagens

Licença de Expansão para
SonicWall NSA, conforme
especificações do edital e
seus anexos.

- 1 Und serviço
técnico

R$
9.686,1500

R$
9.500,0000

-

8 Serviços de
Garantia de
Equipamentos
de TIC

Extensão de Garantia para
SonicWall NSA por 36
meses, conforme
especificações do edital e
seus anexos.

- 1 Unidade R$
267.135,7200

R$
262.000,0000

-
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9 Serviços de
Garantia de
Equipamentos
de TIC

Extensão de Garantia para
SonicWall NSA por 36
meses, conforme
especificações do edital e
seus anexos.

- 1 Unidade R$
445.188,8000

R$
429.700,0000

-

10 Treinamento
Informática -
Sistema /
Software

Treinamento Oficial
SonicWall Network Security
Administrator, conforme
especificações do edital e
seus anexos.

- 4 Unidade R$
13.425,9700

R$
13.000,0000

-

11 Treinamento
Informática -
Sistema /
Software

Treinamento Oficial
SonicWall Network Security
Professional, conforme
especificações do edital e
seus anexos.

- 4 Unidade R$
11.727,0800

R$
11.700,0000

-

Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário

Justificativa/Observações

Convocação para
Cadastro de

Reserva

18/11/2020
21:07:22 758.180.784-34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data
18/11/2020 21:07 com data fim prevista para 23/11/2020 08:00

pelo valor de R$ 800.000,0000.

Adesão ao Cadastro
de Reserva

19/11/2020
14:28:36

- Fornecedor 11.038.368/0001-65 - DISRUPTEC BRASIL LTDA aderiu
ao cadastro de reserva.

Envio do Cadastro
de Reserva ao

SIASG

23/11/2020
12:51:48

758.180.784-34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Fim do documento
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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 novembro de 2020.
Com a juntada da ata do cadastro de reserva

(doc. 0814249), devolvo os autos à SLC, para necessárias
medidas de publicidade e convocação do adjudicatário para
assinar a ata.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/11/2020, às 13:01, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0814251 e o código CRC 2114450F.

0001030-68.2020.6.02.8000 0814251v1
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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.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020112000133

133

Nº 222, sexta-feira, 20 de novembro de 2020ISSN 1677-7069Seção 3

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
S EC R E T A R I A - G E R A L
EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: REPREMIG Representação e Comércio de Minas Gerais
Ltda.; Objeto: Aquisição de impressoras; Fundamento legal: Lei nº 10.520/02, na Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006, e nos Decretos nos 7.892/13 e 10.024/19;
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 131/2020; Crédito Orçamentário:
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.45; Programa de Trabalho: 02.061.0033.4257.6013; Valor
GLOBAL do Contrato: R$ 92.450,00 (noventa e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais);
Data da assinatura: 11/11/2020; Proc. n.º TRF2-EOF-2019/00284; Contrato nº 054/2020.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 0038114-44.2020.4.03.8000; Espécie: Contrato nº 05.016.10.2020, firmado em
18/11/2020; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, CNPJ n.º
59.949.362/0001-76; Contratada: TRAMA2 COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ nº
08.482.425/0001-96; Objeto: aquisição de 04 microcomputadores de alto desempenho -
Workstation, Item 02, cota reservada; Vigência: a partir da data de sua assinatura pelo
período de 135 dias; Valor Total: R$ 33.740,00; Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico
nº 006/2020-RP, com fundamento na Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02, e na Lei
Complementar nº 123/06 e nos Decretos nº 7.174/10, 7.892/13, 8.538/15 e 10.024/19;
Signatários: pelo Contratante, o Sr. Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral, e pela
Contratada, a Sra. Mariana Trama, Sócia.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 0038111-89.2020.4.03.8000; Espécie: Contrato nº 05.015.10.2020, firmado em
18/11/2020; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, CNPJ n.º
59.949.362/0001-76; Contratada: BRAZIL IT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA., CNPJ nº
36.984.127/0001-30; Objeto: aquisição de 16 microcomputadores de alto desempenho -
Workstation, Item 01, cota principal; Vigência: a partir da data de sua assinatura pelo
período de 135 dias; Valor Total: R$ 140.640,00; Procedimento Licitatório: Pregão
Eletrônico nº 006/2020-RP, com fundamento na Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02, e na Lei
Complementar nº 123/06 e nos Decretos nº 7.174/10, 7.892/13, 8.538/15 e 10.024/19;
Signatários: pelo Contratante, o Sr. Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral, e pela
Contratada, o Sr. Emerson Leandro Martins, Procurador.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0032040-71.2020.4.03.8000; Objeto: Contratação dos treinamentos
"Segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados (NR-33)" e "Trabalho em altura
(NR-35)", 03 (três) turmas de cada um; Contratada: Rochacara Ecofire Serviços e
Treinamentos Ltda (CNPJ nº 06.260.481/0001-50); Valor Total: R$18.600,00 (dezoito mil e
seiscentos reais); Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13, inciso
VI, da Lei nº 8.666/93; Autorização: Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral;
Ratificação: Mairan Gonçalves Maia Júnior, Desembargador Federal Presidente.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0032041-56.2020.4.03.8000; Objeto: Contratação de 01(uma) turma
fechada, para 4 (quatro) participantes, do treinamento "Segurança em instalações e
serviços com eletricidade (NR-10)"; Contratada: Academia de Bombeiro Civil Arco de Fogo
Ltda (CNPJ nº 26.769.365/0001-79); Valor Total: R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais);
Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13, inciso VI, da Lei nº
8.666/93; Autorização: Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral; Ratificação: Mairan
Gonçalves Maia Júnior, Desembargador Federal Presidente.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2020

PROCESSO SEI Nº 0007853-96.2020.4.03.8000.
O Pregoeiro designado pela Portaria nº 4576, de 12/08/2020, torna público que

o Diretor-Geral do Tribunal Regional Federal da 3ª Região homologou o procedimento
licitatório do Pregão Eletrônico nº 3/2020, para aquisição de cardioversor, bifásico, portátil
e suportes para soro, adjudicado o item 01 à empresa MEDMACH Soluções Hospitalares
Ltda, com o valor total de R$ 24.325,00. O item 02 restou fracassado.

São Paulo-SP, 17 de novembro de 2020.
LUIS ROBERTO MEDINA

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2020

Processo nº 0005039-84.2020.4.04.8000
Objeto: Contratação de empresa especializada para atuar na fiscalização da retomada
do saldo de obra do prédio da Subseção Judiciária de Blumenau.
Resultado final da Licitação: Adjudicação: Concremat Engenharia e Tecnologia S/A, CNPJ
33.146.648/0001-20. Valor Global: R$ 1.353.248,94 (um milhão, trezentos e cinquenta
e três mil, duzentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos).
Informações: através da Internet no site http://www.trf4.jus.br e por intermédio dos
telefones (51) 3213-3740/3745, das 11 às 19 horas.

Porto Alegre, 19 de novembro de 2020.

CHRISTIAN CEZAR DOS SANTOS LUZ
Presidente da CPL

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2020

Processo nº: 0003737-59.2016.4.04.8000 Objeto: Contratação de empresa especializada no
ramo da construção civil para execução da retomada do saldo de obra do prédio da
Subseção Judiciária de Blumenau. Resultado final da Licitação: Adjudicação: Oikos
Construções Ltda., CNPJ 81.051.666/0001-70. Valor Global: R$ 25.314.262,56 (vinte e cinco
milhões, trezentos e quatorze mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis
centavos). Informações: através da Internet no site http://www.trf4.jus.br e por intermédio
dos telefones (51) 3213-3740/3745, das 11 às 19 horas.

Porto Alegre-RES, 19 de novembro de 2020.
CHRISTIAN CEZAR DOS SANTOS LUZ

Presidente da CPL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 45/2010; Processo SEI nº 0001538-
53.2016.6.02.8000; Fund. Legal: art. 62, §3º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993 e alterações, no
Parágrafo Primeiro da Cláusula Quinta do Contrato e no Parágrafo Terceiro da Cláusula
Quarta do referido Contrato; Partes: União, através do TRE/AL, e o Sr. ALOÍZIO MOREIRA
ÁVILA, CPF nº 151.649.774-00; Objeto: a prorrogação da vigência do Contrato nº 45/2010,
que trata da locação de imóvel em Viçosa, pelo período de 60 (sessenta) meses, até
11/11/2025; Valor mensal: R$ 885,36; Valor total: R$ 53.121,60; Assinatura: 06/11/2020.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2020

Processo Administrativo SEI nº 0001030-68.2020.6.02.8000.
O Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do

TRE/AL, homologou, em 18/11/2020, o resultado do Pregão Eletrônico nº 76/2020, que
tem por objeto a aquisição de licenças e firewalls para a sede do TRE/AL, conforme
especificações descritas nos Anexos I e I-A do Edital, à empresa INOVAZUL CHAIN
COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, CNPJ sob o nº
28.899.422/0001-60, pelo valor de R$ 1.012.500,00, e autorizou a contratação com arrimo
no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e subsidiariamente, na
Lei nº 8.666/93.

Maceió-AL, 19 de novembro de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
AVISO DE PENALIDADE

De acordo com o que consta no Processo TRE/AP SEI nº 0002896-
84.2020.6.03.8000, bem como nos termos do item 9.1.1, inciso I, da Ata de Registro de
Preços TRE/AP n° 8/2019 e com fulcro no art. 7º da Lei nº 10.502/2002, pela não
manutenção injustificada da proposta, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, resolve
aplicar à empresa C. L. C. MAUÉS EIRELI EPP, CNPJ nº 23.085.871/0001-50, a sanção de
IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO FEDERAL pelo prazo de 1 (um)
ano, com DESCREDENCIAMENTO NO SICAF pelo mesmo prazo, que se dará no período de
03/11/2020 a 02/11/2021.

DES. ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA
Presidente do Tribunal

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Espécie: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato N.º 91/2019 celebrado com a pessoa
física RAIMUNDO NONATO ARRAIS. Objeto: a fim de reajustar retroativamente o valor
mensal do contrato no percentual de 7,31% (sete vírgula trinta e um por cento),
correspondente ao IGP-M acumulado de 12 meses referente ao mês de junho de 2020,
passando o valor mensal de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) para R$ 1.287,72 (um
mil, duzentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos), a partir de 6 de junho de
2020. Fundamento: consoante o art. 55, III e 65, §8º, da Lei n.º 8.666/93 c/c item 6.1 do
Contrato nº 91/2019. Assina, pelo TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE. DATA:
18/11/2020

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Espécie: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato N.º 106/2019 celebrado com a pessoa
física CARLA SOARES MOREIRA. Objeto: a fim de reajustar retroativamente o valor mensal
do contrato no percentual de 13,02% (treze vírgula zero dois por cento), correspondente
ao IGP-M acumulado de 12 meses referente ao mês de agosto de 2020, passando o valor
mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais) para R$ 678,12 (seiscentos e setenta e oito reais e
doze centavos), a partir de 13 de agosto de 2020. Fundamento: consoante o art. 55, III e
65, § 8º, da Lei n.º 8.666/93 c/c item 6.1 do Contrato nº 106/2019. Assina, pelo TRE, Hugo
Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE. DATA: 14/11/2020.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Espécie: 3º Termo de Apostilamento ao Contrato N.º 98/2017 celebrado com EMP R ES A
LINEAR COMUNICAÇÃO LTDA. Objeto: a fim de reajustar retroativamente a 6 de setembro
de 2020 o valor do contrato no percentual de 3,14% (três vírgula quatorze por cento),
correspondente ao IPCA acumulado de 12 meses para o mês de setembro, passando o
valor mensal para R$ 3.688.36 (três mil, seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e seis
centavos), perfazendo um valor global anual de R$ 44.260,32 (quarenta e quatro mil,
duzentos e sessenta reais e trinta e dois centavos). Fundamento: consoante o art. 65, § 8º,
da Lei n.º 8.666/93, bem como na autorização do PAD n.º 22.609/2020. Assina, pelo TRE,
Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE. DATA: 14/11/2020

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2020

Processo n.º 20.330/2020.
Objeto: a eventual aquisição, através do Registro de Preços, de álcool líquido,

para higienização de superfícies inanimadas das mesas receptoras de votos nos municípios
de Fortaleza e Caucaia, no 2º turno. O objeto foi adjudicado à empresa: DELTA INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 17602864/0001-86. Valor Total: R$ 28.710,60. Homologado por:
Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE/CE. Data: 19/10/2020.

HUGO PEREIRA FILHO
Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2020 - UASG 70023

Nº Processo: 12138/2020. Objeto: Contratação de empresa especializada para a
implantação de software de gestão clínica para a Seção de Atenção à Saúde do Tribunal
Regional Eleitoral de Goiás, com foco na medicina ocupacional e sistema de saúde e
segurança do trabalhador, conforme prescrições, exigências e descrições previstas no
termo de referência anexo ao Edital.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 20/11/2020 das
09h00 às 17h59. Endereço: Praca Civica, 300 - Centro, - Goiânia/GO ou
https://www.gov.br/compras/edital/70023-5-00049-2020. Entrega das Propostas: a partir
de 20/11/2020 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 02/12/2020
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

CRISTINA TOKARSKI PERSIJN
Secretária de Administração e Orçamento

(SIASGnet - 18/11/2020) 70023-00001-2020NE000039
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 19/2020 

Processo nº 0001030-68.2020.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 762020

Aos 23  dias do mês novembro  de 2020, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União –  Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 –
Farol,  CEP:  57051-090, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente,
Desembargador  Pedro  Augusto  Mendonça  de  Araújo,  brasileiro,  casado,  Magistrado,
portador  da  Carteira  de  Identidade  nº  105.822  SSP/AL,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº
039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados
pela empresa Inovazul Chain Comércio e Serviços em Tecnologia da Informação Eireli  CNPJ
28.899.422/0001-60, sediada à Avenida Pau Brasil, Lote 06, Sala 704, Ed. E-Business, Águas
Claras/DF, CEP 71.916-500, tel.:  (61) 3703-4444, E-mail:  administrativo@inovazul.com.br,
representada por Fernanda Nácul, RG nº  2.869.302 SESPDS-DF, CPF nº 056.094.131-50 ,
para eventual fornecimento dos materiais e prestação dos serviços  abaixo relacionados,
conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 76/2020, nos
termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro
de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis.

1 – DO OBJETO.

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 76/2020:
   
     LOTE 

     
       ITEM   DESCRIÇÃO

   
 MARCA    QUANT   UNIDADE

VALOR 
UNITÁRIO 
(R$)

VALOR 
TOTAL (R$)

   

    

      2

      
      
          4

Solução de 
Controle de 
Acesso Remoto 
SONICWALL SMA 
410 + GMS 
Licenses+ 5YR 
GMS Support PN: 
02-SSC-2801/01-
SSC-7662/01-
SSC7676/01-SSC-
7677 

SONICWALL

  
     1

   
     Unid 34.900,00  34.900,00

   

     
        
          5

Licenças 
Adicionais para a 
Solução de 
Controle de 
Acesso Remoto 
SONICWALL SMA 
400/410 
Additional 100 
licenses + 5YR 
Support PN: 01-
SSC-2246/01-SSC-
1770/01-SSC1768

SONICWALL
     
     4

   
     Unid 35.500,00 142.000,00

   
          6

Treinamento 
Oficial para a 
Solução de 
Controle de 

SONICWALL     4      Unid   8.900,00  35.600,00
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Acesso Remoto 
SONICWALL 
SECURE MOBILE 
ACCESS 
ADMINISTRATOR 
(SMAA) COURSE 
PN: 02-SSC-4651 

  
    

     3

     
      
           
          7

Licença de 
Expansão para 
SonicWall NSA 
SONICWALL NSA 
6650 and 6600 
EXPANDED 
LICENSE PN: 01-
SSC-4481 

SONICWALL

    
     1

     
     Unid

 
 9.500,00  9.500,00

     

          8

Extensão de 
Garantia para 
SonicWall NSA por
36 meses 
SONICWALL 
ADVANCED 
GATEWAY 
SECURITY SUITE 
BUNDLE FOR NSA 
6600 3YR PN: 01-
SSC-1562 

SONICWALL

    

     1

     
     

     Unid 262.000,00 262.000,00

         

         
        
          9

Extensão de 
Garantia para 
SonicWall NSA por
60 meses 
SONICWALL 
ADVANCED 
GATEWAY 
SECURITY SUITE 
BUNDLE FOR NSA 
6600 5YR PN: 01-
SSC-1564 

SONICWALL

    

      1

     
    
     Unid 429.700,00 429.700,00

      

         10

Treinamento 
Oficial SonicWall 
Network Security 
Administrator 
SONICWALL 
NETWORK 
SECURITY 
ADMINISTRATOR 
(SNSA) COURSE 
PN: 01-SSC-3274 

SONICWALL

    

     4

     
    
     Unid   13.000,00 52.000,00

     

          11

Treinamento 
Oficial SonicWall 
Network Security 
Professional 
SONICWALL 
NETWORK 
SECURITY 
PROFESSIONAL 
(SNSP) COURSE 
PN: 02-SSC-2418 

SONICWALL

    

      4

     
    
     Unid  11.700,00  46.800,00 

VALOR TOTAL                                                                                                                                              R$ 1.012.500,00

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 76/2020:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos
DISRUPTEC BRASIL LTDA 11.038.368/0001-65 R$ 1.012.500,00                    20

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
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2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

3 – DO PRAZO DE FORNECIMENTO.

3.1. O prazo para o fornecimento do objeto é de até 45 (quarenta e cinco) dias a
partir da data do recebimento da Autorização de Fornecimento.

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o objeto  registrado a outro(s) órgão(s) da Administração
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obriga-
ções dentro das normas e condições do processo de venda;

b) Rejeitar,  no  todo  ou  em parte,  os  materiais  entregues  em desacordo  com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;

c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando soli-
citados pela licitante vencedora.

5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

5.1. São obrigações do detentor da Ata:
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a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata.

5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

a) Fornecer o(s) equipamento(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;

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

c) Disponibilizar Central de Atendimento para a abertura e fechamento de chamados
técnicos,  conforme períodos,  horários  e condições estabelecidas  neste Edital  e em
seus Anexos;

d) Comunicar formal e imediatamente ao Gestor ou Responsável Técnico da Adminis-
tração sobre mudanças nos dados para contato com a Central de Atendimento;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo re-
presentante da Administração, referentes a qualquer problema detectado ou ao anda-
mento de atividades da garantia;

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

g) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos equipamentos e pela exe-
cução dos serviços de garantia técnica, primando pela qualidade, desempenho, efi-
ciência e produtividade na execução dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e
cujo descumprimento será considerado infração passível de aplicação das penalidades
previstas neste Edital;

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

i)  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;
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j)  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; 

k) Responsabilizar-se  pela  conservação  dos  ambientes  onde  desempenhe  as
atividades necessárias para prestar a garantia on-site;

l) Prestar  as  informações e  os  esclarecimentos  que venham a ser  solicitados  pela
Administração,  referentes  a  qualquer  problema  detectado  ou  ao  andamento  de
atividades da garantia técnica;

m)  Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em
sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza do objeto da contratação;

n) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazendas Municipal e Estadual  ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;

o) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

p)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

6.1. Os itens deverão ser entregues na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada na
avenida Menino Marcelo, nº 5113, Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, telefone (82) 3328-
1947, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a partir do recebimento da Autorização de
Fornecimento, podendo ser encaminhada inclusive por e-mail. 

6.2. O Tribunal designará Comissão para realizar o recebimento provisório,  que só
será emitido se os equipamentos estiverem de acordo com as especificações técnicas.

6.3. Após a entrega, os equipamentos serão submetidos à avaliação e homologação
pelos responsáveis técnicos do Tribunal.

6.4.  O exame para comprovação das características técnicas consistirá em avalia-
ções 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. 

6.5.  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.
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6.6. As especificações serão avaliadas também por meio de documentos técnicos
que acompanham os equipamentos, informações fornecidas pela Contratada e disponíveis
no sítio do fabricante.

6.7.  A  comissão  do  Tribunal  deverá,  após  a  comprovação  do  perfeito
funcionamento dos equipamentos e adequação às especificações técnicas, emitir e assinar
o Termo de Recebimento Definitivo.

6.8.  O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

6.9. O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do
objeto, será de 05  (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

6.10. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

6.11.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

6.12.    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento  recusado,  devendo  o  fornecedor,  dentro  do  prazo  de  15  (quinze) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 7.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

7.1. 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: 

a.1. 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

a.2. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou se entenda serem improcedentes
as justificativas apresentadas, a Contratada será advertida.

b. Multa de:

b.1.  0,25% por dia, sobre o valor constante  da  Nota  de  Empenho  ou  instrumento
contratual, no caso de atraso injustificado na entrega do bem, limitada a incidência a 20
(vinte) dias corridos;

b.1.1. No caso de atraso injustificado no fornecimento das licenças por prazo superior a
20 (vinte) dias corridos, com a aceitação pela Administração, será aplicada a multa de
10% sobre o valor da Nota de Empenho; e

b.1.2. No caso de atraso injustificado no fornecimento das licenças por prazo superior a
20 (vinte) dias corridos, com a não aceitação pela Administração, será aplicada a pena-
lidade de 12,5% sobre o valor da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso
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de inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumen-
to de fornecimento.

b.2. 5% sobre o valor constante da Nota de Empenho ou instrumento contratual, no caso
de inexecução parcial da obrigação assumida;

b.3. 15% sobre o valor da Nota de Empenho  ou instrumento contratual, no  caso de
inexecução total da obrigação, podendo haver, ainda, o cancelamento do instrumento de
fornecimento.

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. 

7.2. O  cometimento  reiterado  de  atrasos  injustificados  dos  prazos  previstos  para
entrega/solução  de  ocorrências  poderá  resultar  no  cancelamento  do  instrumento  de
fornecimento com a Contratada.

7.3. As sanções previstas nos itens "21.1.a",  “21.1.c” e “21.1.d” poderão ser aplicadas,
cumulativamente ou não, à pena de multa. 

7.4. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de
pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado judicialmente; 

7.5. Excepcionalmente,  ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção do valor
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo.

7.6. 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..

7.7. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente
sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em
fatos comprovados.

7.8. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
prestação 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 do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração. 

7.9. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.

7.10. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (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 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio
por cento) ao mês.
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7.11. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.

7.12.O período de atraso será contado em dias corridos.

7.13. 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.

7.14. 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.

7.15. 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 nos 8.666/1993 e  10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.

7.16. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

8- DO PAGAMENTO.

8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 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 fiscal eletrônica, 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 Débi-
tos 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 Municipal e Es-
tadual do domicílio ou sede do Fornecedor; e

b) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido o Fornecedor.

8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que
comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que
trata o item anterior.

8.6. 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)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

8.7. 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.

9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1  º   do art. 65 da Lei n  º   8.666, de 1993  , de
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº
9.488/2018.

10 – DA VEDAÇÃO DE AQUISIÇÃO SEPARADA DOS ITENS.

10.1. É vedada  a aquisição separada de itens para os quais, o detentor da ata não
tenha apresentado o menor preço entre todos os licitantes.

11 - DA PUBLICAÇÃO.

11.1.      O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

12 – DO FORO.

12.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de
Alagoas,  para  dirimir  as  questões originadas deste  contrato,  com exclusão de  qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.

Maceió, 23 de novembro de 2020.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente

Pela Empresa:
                                          Fernanda Nácul
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DESPACHO

Maceió, 23 de novembro de 2020.
À COMAP,
Enviando a Ata de Registro de Preços nº 19/2020,

para realização de checklist
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 23/11/2020, às 19:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0814823 e o código CRC 45CACF3C.
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De: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Para: administrativo@inovazul.com.br
Data: 23/11/2020 06:51 PM
Assunto: Ata de Registro de Preços nº 19/2020 (para assinatura)

Boa noite,

 
Anexa, segue a ata de registro de preços nº 19/2020 para assinatura, preferencialmente de forma digital.
Caso não disponha desta opção, imprimir o documento em duas vias, rubricar, assinar e enviar para o
seguinte endereço:

 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Seção de Licitações e Contratos/6º andar
Av. Aristeu de Andrade, 377- Farol
CEP: 57051-090 - Maceió/AL

 
 
Atenciosamente,  
Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090

 
 
 
 
 

Anexados:

Arquivo: ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 19-
2020-  INOVAZUL CHAIN COMERCIO E
SERVICOS  - PA 1030-68.2020.pdf

Tamanho:
100k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 24 de novembro de 2020.

ANEXO V

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0001030-68.2020.6.02.8000

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Chancela de minutas de contratos e de atas de registro de
preços.

   
Item                                               Questionário

   Sim
Não     
  N/A

       
Evento

      1

As informações relativas ao resultado do certame, à
qualificação da futura fornecedora e do respectivo
representante (se for o caso) foram corretamente inseridas
no formulário correspondente ao contrato, publicado como
parte integrante do edital?

     SIM
     
 0811958     
     
 0814797

      2
As certidões comprobatórias do estado de regularidade
fiscal, trabalhista, previdenciária e junto ao FGTS da
contratada foram juntadas aos autos e estão todas válidas?

    SIM
   
  0806623   
     
  0811505 

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Chancela de minutas de contratos decorrentes de
licitações. Página 1 | 1

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 24/11/2020, às 06:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0814932 e o código CRC 17141740.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 24 de novembro de 2020.

 

 

À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Devolvo os presentes autos, após realização do Check

List, 0814932.
 
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 24/11/2020, às 06:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0814933 e o código CRC AB447B94.
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